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Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal för del av Melby 3:16
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2016 beslut om riktlinjer för exploateringsavtal, i
riktlinjerna fastslås att exploateringsavtal ska tecknas för denna typ av detaljplan.
Syftet med exploateringsavtalet är att säkerställa genomförandet av detaljplanen. I
avtalet regleras bland annat utformning av allmän plats, fastighetsbildning, tidplan
etc.
Exploateringsavtalet tecknas med fastighetsägaren till Melby 3:16, nedan kallad
exploatören.
Inom området ska exploatören uppföra bostadsbebyggelse i flera etapper i form av
småhus, radhus, parhus samt terrasshus. Detaljplanen fastställer inte i detalj vad som
kommer att byggas och hur många bostäder det blir inom området.
Detaljplanen anger att det ska vara enskilt huvudmannaskap. Det innebär att
exploatören svarar för att bygga ut allmän plats (gata och naturmark), en
gemensamhetsanläggning kommer att bildas för att förvalta anläggningarna.
Anläggningarna ska vara utbyggda inom 24 månader från detaljplanen vinner laga
kraft.
Detaljplanen anger att området ska ha utfart till allmän väg över grannfastigheten
Vistinge 6:24. Exploatören har tecknat ett avtal med fastighetsägaren till Vistinge
6:24 som säkerställer en rättighet att nyttja marken. Området för gata ska ingå i
gemensamhetsanläggningen.
Exploatören ska marknadsföra de bostäder som upplåts med äganderätt genom den
kommunala tomtkön. Inom detaljplanen finns ett område som antingen kan
bebyggas med bostäder eller skola. Kommunen förvärvar inte detta område, det är
fritt för exploatören att sälja området vidare.
För området ska verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten bildas. Det
innebär att den kommunala huvudmannen för vatten och avlopp (Finspångs
Tekniska Verk AB) blir ansvarig för att bygga ut och ansluta bebyggelsen inom
området till kommunalt vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområdet fattas av
kommunfullmäktige.
Den kommunala huvudmannen för VA har inte i dagsläget beslutat hur området
ska försörjas med VA, därigenom är inte heller kostnaderna för utbyggnaden
klargjorda.
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Exploatören ska ställa säkerhet (bankgaranti) för avtalet för utbyggnad av allmän
plats.
Förslag till beslut
1. Att godkänna upprättat exploateringsavtal för del av Melby 3:16 som
beskrivs ovan.
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Kommunstyrelsen

Detaljplan Melby 3:16
Sammanfattning
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2015-08-31 att ta fram en ny
detaljplan för 60-90 bostäder på del av fastigheterna Melby 3:3 och Melby 3:16.
Planförslaget utgår från att naturen och utblickarna är områdets starkaste kvaliteter
och struktur och bebyggelse ska anpassas till natur och terräng.
Granskningen av detaljplanen pågår fram till den 17 juni 2019. Detta medför att
beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen inte kan ske på
kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni. Förvaltningen föreslår istället att
delegation ges till kommunstyrelsens ordförande att föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplanen.
Antagandet av detaljplanen utgår från delgiven granskningshandling kompletterad
med för kommunstyrelsen muntligt redovisad granskningsutlåtande t o m 2019-0617.
Huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av
enbostadshus, parhus och radhus i högst två våningar på del av fastigheten Melby
3:16. På del av området tillåts terrasshus uppföras. I området ges också möjlighet att
uppföra en förskolebyggnad med två våningar.
Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Inom
området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning
med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60 hushåll).
Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är kommunalt
för vatten och avlopp samt dagvatten. När beslut om verksamhetsområde för vatten
och avlopp samt dagvatten finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska
Verk huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet.
I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och avlopp.
Genomförande av detaljplanen
För att säkerställa ett genomförande av detaljplanen har ett exploateringsavtal tagit
fram. Avtalet har skrivits under av exploatören.
Planprocess
Samråd genomfördes 27 november 2017 till 19 januari 2018.
Granskning genomförs 29 maj till 17 juni 2019.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
1. Att kommunstyrelsens ordförande ges delegation för att besluta om att
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Melby 3:16 m.fl. i enlighet
med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, under förutsättning att inga hinder
föreligger.
2. Att paragrafen justeras omedelbart

Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning MKB
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Expediering
Beslut ska delges till:
Sektor Samhällsbyggnad
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Detaljplan för
BOSTÄDER,
Del av fastigheten Melby 3:16 m fl
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Detaljplanen för del av fastigheten Melby 3:16 m fl har varit utställd för
samråd under tiden 27 november 2017 till 12 januari 2017.
Länsstyrelsen har begärt och fått förlängd svarstid till den 19 januari.
SAMRÅDSMÖTE
Samrådsmöte hölls i kommunhuset den 12 december 2017 kl. 18.00 -19.30.
Deltagande i mötet var sakägare, exploatör, politiker och tjänstemän.
Följande synpunkter framfördes:
Fråga: Det är redan idag svårt att ta sig ut på riksväg 51 från Rejmyrevägen.
En exploatering i området medför en ökad trafik. Hur hanteras detta i
planen?
Svar: Frågan tas med i fortsatt arbete.
Fråga: När kommer området att anslutas till kommunalt vatten och avlopp?
Svar: Troligen inom ett antal år. En förstudie för vatten- och
avloppslösningar i stråket mellan Finspång och Svärtinge ska genomföras.
Fråga: Hur hanteras anslutning av vatten och avlopp för de tomter som
finns i anslutning till planområdet?
Svar: Exploatören har avsatt anslutningar till i dessa i befintligt reningsverk.
(gäller både vatten och avlopp)
Fråga: Vem betalar för vatten- och avloppsanläggningen?
Svar: En gemensamhetsanläggning ska upprättas för fördelning av driftoch underhållskostnaderna.
Fråga: Det är bra att tillfarten sker via befintlig korsning vid
bussomstigningsplatsen. Bra och trafiksäkert.
Fråga: Byggnationen kommer att öka jämfört med gällande detaljplan. Hur
kommer detta att gestaltas?
Svar: Bebyggelsen kommer att uppföras i maximalt två våningar. Det
kommer att bli mindre enheter. Exploatören vill behålla karaktären i
området och kommer att i en första etapp bygga 25 enheter ut mot vattnet.
Förskola kommer i ett första skede att utföras i privat regi. Samverkan med
kommunen för en bra övergång till större förskola på grannfastigheten.
Kommunen ställer sig positiv till att förskolan bedrivs av fristående aktör.
Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Fråga: Det är bra att det kommer att uppföras både bostadsrätter och
hyresrätter i området.
Fråga: Bostadsbebyggelsen kommer att ligga i nära anslutning till
djurhållning. Hur påverkar detta planförslaget? Risk att lantbruket blir
drabbat om det är någon som klagar på dålig lukt, flugor eller om personer i
bostadsområde blir allergiska.
Svar: Frågan tas med i fortsatt arbete.
INKOMNA SYNPUNKTER
Nedanstående synpunkter har inkommit under remisstiden:
Länsstyrelsen

2018-01-18

Kommunala instanser
Bygg- och miljönämnden

2017-12-28

Berörda statliga verk, företag och
intresseorganisationer
Trafikverket

2017-12-21

Lantmäteriet

2017-12-12

Östergötlands Museum

2018-01-11

AB Östgötatrafiken

2017-12-18

Polismyndigheten i Östergötlands län

2018-01-08

Vattenfall Eldistribution AB

2018-01-15

Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Finspång

2018-01-12

Berörda – fastighetsägare och andra
Cyrus a F Kristedt på uppdrag av Kerstin Rogestam

2018-01-11

Cyrus a F Kristedt på uppdrag av
Bezo i Norrköping AB

2018-01-11

Börje Rosberg

2018-01-12

Sent inkomna remissvar
Länsstyrelsen i Östergötland
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FÖRÄNDRINGAR I PLANKARTAN
Följande väsentliga förändringar har gjorts på plankartan:
 Planområdet har utökats för att säkerställa områdets tillfart samt yta
för rening av avloppsvatten.
 Besöksparkering längs med rv 51 har lagts till i planen.
 Området för reningsverk (vatten, avlopp, dagvatten) och
återvinningsstation har utökats något mot riksvägen (E2E3). Hänsyn
har tagits till byggnadsfritt avstånd om 30 meter.
 Nockhöjden har ökats från 8 meter till 9 meter för att kunna
säkerställa en bättre isolering.
 Ekarna längs den gamla vägen skyddas med planbestämmelse (träd)
 Fornlämning vid riksväg 51 markeras i plankartan (inom NATUR).
 Vattentäkt med tillhörande pumpstation (E4).
 Vattenområde för vattentäkt (W1)
 Strandskydd upphävt för vattentäkt med tillhörande

pumpstation (a1, a2)
 Område för hantering av dagvatten (E5)
FÖRÄNDRINGAR I TILLHÖRANDE PLANHANDLINGAR
Följande väsentliga förändringar har gjorts i tillhörande planhandlingar:
Ändringar i planbeskrivningen
Planbeskrivningen förtydligas och kompletteras avseende arkeologiska
utredningar, väganslutningar, naturfrågor, djurhållning, fornlämningar,
farligt gods, friyta för förskoleverksamhet, närmaste hållplatsläge för
kollektivtrafik och småbåtshamn.
Säkerställande av strandskyddsområde

För att säkerställa att bostadstomterna inte utvidgas på strandskyddat
område föreslås en planbestämmelse som reglerar att det ska finnas häck,
staket eller liknande i gränsen mellan bostadstomt och strandskyddat
område.
Lek och rekreation

Planbeskrivningen förtydligas med att området har nära till naturen och
lekplatser kan anordnas inom områdena för förskola och bostad.
Gångtrafik

Planbeskrivningen förtydligas avseende hur gångtrafikanter ska kunna kors
riksvägen trafiksäkert.
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Trafikbuller

Bullerfrågan har utretts vidare. Slutsatsen av den nya bullerutredningen som
tar sin utgångspunkt i nu gällande förordning för trafikbuller visar på att
bullerplanket längs med riksväg 51 som fanns med under samrådet inte
behöver uppföras. Utredningen påvisar att man med placering av hus i
kombination med planlösningar med minst ett av rummen mot tyst sida för
de hus som har fasad mot riksvägen.
Tillfart till området vid eventuell översvämning

Planbeskrivningen förtydligas med att området är möjligt att nå via en
tillfart i den södra delen av området i en nödsituation. Tillfarten är i
normalfallet bara öppen för lantbrukstrafik.
Geoteknik

En översiktlig geoteknisk utredning har genomförts. Trots att några
områden inom detaljplaneområdet är karterade av SGU som
aktsamhetsområden gällande risk för skred är bedömningen efter platsbesök
samt studier av befintligt geologiskt material att planerad exploatering av
området kan ske utan att särskilda stabiliserande åtgärder behöver vidtas.
Dricksvattenförsörjning

Dricksvatten tas från ytvattentäkt i Glan och renas i områdets
vattenreningsverk. Anläggningen är dimensionerad för 40 hushåll.
Anläggningen ska byggas ut i samband med att avloppsanläggningen byggs
ut.
Enligt JMS vattenrening i Norrköping finns inga tekniska hinder för att
åstadkomma ett vattenreningsverk och dimensionera produktionsvolymen
från ytvattentäkten på sådant sätt att en total vattenförsörjning för upp till
180 hushåll kan uppnås.
Vatten och avlopp

Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA.
Inom området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och
avloppsanläggning med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60
hushåll).
Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är
kommunalt för vatten och avlopp samt dagvatten.
När beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten
finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska Verk huvudman för
vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet.
I planen säkerställs vattentäkt med tillhörande pumpstation samt ytor för
rening av vatten, avlopp och dagvatten.
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Dagvatten

En dagvattenutredning har genomförts. Den visar på ett antal åtgärder som
behöver vidtas för att ta hand om områdets dagvatten. Områden avsätts i
detaljplanen för dagvattenhantering.
Ändringar i behovsbedömningen
Behovsbedömningen har justerats i avseende buller miljökvalitetsnormer,
vatten och avlopp samt dagvatten.
YTTRANDEN UTAN INVÄNDNINGAR MOT PLANEN
Polismyndigheten, polisregion Öst
YTTRANDEN MED SYNPUNKTER PÅ PLANEN
Länsstyrelsen Östergötland
Kontroll enligt kap 11 PBL

Riksintressen
Planområdet gränsar till rv 51 som är av riksintresse för kommunikation
enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Planområdet omfattas också av riksintresse för
totalförsvaret enligt 3 kap 9§ miljöbalken; stoppområde höga objekt flygfält
och influensområde luftrum (Malmslätts flygfält). Länsstyrelsen bedömer
att planförslaget inte riskerar att skada totalförsvarets intressen i området.
För att tillräckligt beakta riksintresset väg 51 krävs bl a att hänsyn tas vid
utformning av väganslutning samt utformning och placering av eventuella
bullerskyddsåtgärder.
Kommunens kommentar:
Tillfart sker via omstigningsplatsen vid Vistinge. Befintlig tillfart i
den södra delen kommer att stängas och bara vara tillgänglig för
lantbrukare.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Buller
Gällande riktvärden (Trafikbullerförordningen 2015:216) för tillåtet buller
överskrids på delar av fasaderna i den nya bebyggelsen. En 3,5 m hög (över
vägbana) bullerskärm föreslås längs rv 51 för att klara bullerkraven.
Länsstyrelsen anser att detta är en tveksam lösning bland annat mot
bakgrund av skärmens höjd och hur denna skulle förankras i underlaget för
att klara ex vis hårda kastvindar. Vidare ger skärmen på grund av sin längd
och höjd ett intryck av en kringskuren boendemiljö. Länsstyrelsen ser därför
anledning att fortsatt utreda om kraven på tillräckligt bullerskydd kan lösas
på andra sätt, t ex genom anpassning av bebyggelsens utformning,
eventuellt i kombination med ett lägre plank. Det är viktigt att detaljplanen
fullt ut redovisar hur Trafikbullerutredningens krav ska efterlevas.
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Kommunens kommentar:
Bullret utreds vidare innan granskning.
Översvämning ras, skred och erosion
MSB:s översvämningskartering visar att ingen risk för översvämning finns
där bostäder föreslås. Däremot finns risk för översvämning av tillfartsvägen
vid beräknat högsta flöde. Av denna anledning och för att möjliggöra en
säkrare och snabbare tillgång till och från området vid inträffad
olyckshändelse skulle det kunna vara en fördel om området kunde nås via
två anslutningar till området från väg 51.
Enligt SGU finns risk för ras, skred och erosion i området. En översiktlig
geoteknisk utredning ska genomföras. Resultatet av denna måste redovisas
inför granskning av detaljplanen.
Kommunens kommentar:
Området är möjligt att nå via en tillfart i den södra delen av
området i en nödsituation. Tillfarten är i normalfallet bara öppen
för lantbrukstrafik.
En översiktligt geoteknisk utredning ska utföras innan granskning
och resultatet av denna redovisas i granskningshandlingarna.
MKN luft
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte bör finnas någon
risk för att MKN för luft överskrids inom området.
MKN vatten
Planen kan komma att påverka möjligheterna att följa gällande
miljökvalitetsnormer för vatten. Sjön Glans ekologiska status är
otillfredsställande och det är angeläget att statusen förbättras. Länsstyrelsen
välkomnar och tycker det är angeläget att en dagvattenutredning genomförs
och att VA-frågan får en bra lösning som minimerar risken för ökad
föroreningsbelastning på Glan. Länsstyrelsen ser positivt på att en förstudie
görs för spillvattenlösningar i stråket mellan Norrköping och Finspång.
Utredningen blir ett viktigt underlag för fortsatta beslut om det befintliga
VA-verket inom nu aktuellt detaljplaneområde.
Kommunens kommentar: Vatten- och avloppsfrågan måste lösas
innan granskning.
Råd enligt 2 kap. PBL – Allmänna intressen

Naturvård
Ändringen av detaljplanen medför att naturvärden påverkas i något högre
grad än tidigare genom att tomterna flyttas närmare branterna mot sjön och
att mark som nu är planlagd som naturmark tas i anspråk för vatten- och
avloppsreningsverk samt återvinningsstation.
I naturinventeringen omnämns en rad med ekar utmed en f d väg.
Länsstyrelsen vill upplysa om att biotopskyddet även gäller alléer som står
utmed det som en gång utgjort en väg. Dessa träd omfattas därför sannolikt
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av generellt biotopskydd och får inte skadas. Vid eventuellt borttagande av
träden måste frågan först prövas genom ansökan om dispens hos
Länsstyrelsen. Frågan bör kontrolleras närmare inför det fortsatta
planarbetet.
Kommunens kommentar: Frågan utreds vidare inför
granskningen.
Fornlämningar
Det finns flera kända fornlämningar i närområdet, bland annat ett
förhistoriskt gravfält, RAÄ 6:1 och en stenåldersboplats, RAÄ 182:2. Det
nu aktuella området ligger på ungefär samma höjd som boplatsen. Det finns
dock inga kända fornlämningar inom det nu aktuella området, detta är också
till största delen påverkat av schaktningar och täktverksamheter med mera.
Dessa är till del synliga på äldre och nyare flygbilder.
I planbeskrivningen hänvisas till att det gjorts en arkeologisk utredning
inom det aktuella området, se Östergötlands museum rapport 2010:28.
Denna utredning rör dock ett område nordväst om det nu aktuella området.
Det har också gjorts en utredning söder om det aktuella området inom
vilken man avgränsade gravfältet RAÄ 6:1, se rapport Östergötlands
museum 2007:24. Inom det nu aktuella området besiktigade Östergötlands
museum 2006-09-06 påträffade stenformationer, dessa bedömdes inte vara
fornlämningar utan material med grövre sten höriga till äldre grustäkter (dnr
431-9109-06).
Utifrån att det aktuella området är så pass påverkat av tidigare täktarbeten
och schaktningar bedömer Länsstyrelsen att en arkeologisk utredning inom
det inte är aktuell. Om området utvidgas ned mot sjön Glan kan dock en
arkeologisk utredning bli aktuell. Det är också viktigt att tillse att det
område (kallat fornlämningsområde) i rapporten 2007:24. Figur 4, inte
påverkas i samband med framtida arbeten.
Övrigt

Trafikverkets yttrande bifogas.
Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte kommer att innebära betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Bygg- och miljönämnden
Det är bra att man börjar med att definiera naturvärdena och utsikten är
centrala värden i planen.
Vissa av nämndens ledamöter har kunskap sedan tidigare att det fanns
fornlämningar på platsen 2007. Har det ändrats/ bedömts annorlunda nu,
eller ligger de kvar i den del av planen som inte omarbetas?
Räcker den avloppsanläggning som redan uppförts till för hela
fastighetsbeståndet i planen, eller kommer man att behöva utöka VA-
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kapaciteten om man utnyttjar hela byggrätten i detaljplanen. Verkar som att
den här detaljplanen innehåller fler bostäder än tidigare. Det är mycket
viktigt att man inte antar denna detaljplan innan en godtagbar
avloppslösning som klarar hela kapaciteten finns framtagen. Annars blir det
”först till kvarn” och de som söker bygglov när kapaciteten för befintlig
anläggning är utnyttjad riskerar att inte kunna ges bygglov.
Det är svårt att se i kartan hur planområdet relaterar till intilliggande
områden och detaljplan och befintliga byggnader samt strandlinje. Vore
även bra om man på något sätt markerade de gränser, 15 m, 35 m respektive
50 m avstånd från riksväg 51, där det finns krav på riskmininerande åtgärder
på byggnader.
På något sätt bör man i planen se till att det finns möjlighet för
gångtrafikanter att passera riksväg 51 i närhet av området både för att
underlätta besök mellan boende på de olika sidorna, men också för att det
ska vara enkelt att komma till naturområdena på norra sidan av riksväg 51.
Plan sidan 12. Vad betyder taktäckning utförs på obrännbart material. Är det
själva yttertaket eller underlaget av yttertaket?
Kollektivtrafik. Kommer närmaste busshållplats att bli Vistinge?
Det har gjorts en omfattande utredning av risken från transporter av farligt
gods på riksväg 51. Dock tror vi att i praktiken är det trafiksituationen i stort
som är den stora riskfaktorn, snarare än farligt gods. Vad ställs för krav på
utfarter mot riksvägen från området? Det är väldigt hög trafiktäthet i
området i rusningstid, då även boende i planområdet kan förväntas vilja ta
sig ut på vägen. Behövs påfartssträcka eller rent av en trafikplats?
Har man tänkt på behov av servitutsrätt för eventuella framtida vatten- och
avloppsledningar avseende nytt eventuellt vattenverk på gränsen mellan
Finspång och Norrköpings kommun?
Har man tänkt på möjlighet till båtplatser för fastigheterna? Finns detta med
i den gamla planen? Även vatten- och avloppsfrågan är ett exempel på där
denna och tidigare plan relaterar till varandra. Samma gäller
bullerreducerande åtgärder för Melby 3:6, som nu blir kvar i den gamla
planen och kommer att hanteras med andra förutsättningar och lagkrav vad
gäller buller. Det finns även en plätt från den tidigare inne i den nya vilket
är olämpligt. För att göra det tydligt och enkelt att läsa, förstå och följa
rekommenderas starkt att man uppdaterar hela planen istället för att skapa
ett lapptäcke av olika planer.
Punkten angående Utfart och stängsel där det anges att ”Häck, staket eller
liknande ska finnas …” är inte tydligt markerad på kartan och det framgår
inte att det är för att uppfylla strandskyddslagstiftningen.
Baserat på det man fann i den geotekniska undersökningen av Melby 3:10 är
det att rekommendera att först göra en geoteknisk utredning av området för
att kunna bestämma var det är lämpligt att bygga och inte så att vi inte lovar
att man får bygga där det sen visar sig inte vara möjligt.
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Kommunens kommentar:
Vatten- och avloppsfrågan ska ha en hållbar lösning innan
granskningen. Eftersom vi i dagsläget inte vet var eventuella
ledningar kommer att dras kan vi inte heller avsätta servitut för
dessa. Detta får ske i ett senare skede.
Riskutredningen redovisas i planhandlingarna utifrån vad som
påverkar detaljplanens utformning.
Förtydliga planbeskrivningen avseende närmaste hållplatsläge,
småbåtshamn, fornlämningar
Enda tillfarten till området är via omstigningsplatsen vid Vistinge.
Den södra tillfarten kommer att stängas och enbart vara
tillgänglig för lantbrukare.
Eftersom förutsättningarna för buller förändrats över tiden
kommer olika förutsättningar gälla för olika detaljplaner beroende
på när i tiden de beslutats.
Plankartan förtydligas avseende stängsel o dyl i strandskyddslinje
samtidigt som planbeskrivningen förtydligas att syftet med detta är
att uppfylla strandskyddslagstiftningen.
En översiktlig geoteknisk ska utföras innan granskningen.
Den gångtunnel som tidigare fanns under rv 51 i anslutning till
planområdet har fyllts igen. Gångtrafikanter hänvisas till planskild
korsning vid Vistinge.
Det är inte aktuellt att lägga till fastigheterna Melby 3:25-27 i ny
detaljplan för Melby 3:16 m fl.
Trafikverket
Trafikverket har pekat ut riksväg 51 som riksintresse för kommunikationer
enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken.
Trafikverket förutsätter att de bullerskyddsåtgärder som krävs enligt
trafikbullerberäkningen utförs, d.v.s. en skärm 780 meter lång. Trafikverket
anser att den inte får placeras närmare än 5 meter från beläggningskant samt
att ett vägräcke måste uppföras på grund av att skärmen kommer inom
vägens säkerhetszon.
Det är viktigt att ett genomförandeavtal skrivs mellan kommunen och
Trafikverket för att tydliggöra uppförande, finansiering samt skötsel och
underhåll av vägräcke samt bullerskärm och avtalet skall var undertecknat
innan detaljplanen antas.
Kommunens kommentar:
Bullerfrågan utreds vidare innan granskning.
Lantmäteriet
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Av planbeskrivningen framgår att gatunätet inom planområdet ska utformas
i enlighet med ett exploateringsavtal. Av plankartan framgår inte hur infart
ska ske till respektive bostadsfastighet. Med beaktande av att en
gemensamhetsanläggning ska bildas för att tillgodose berörda fastigheters
rätt till väg kan vara lämpligt att använda markreservat för förutnämnda
ändamål inom planområdets kvartersmark.
Kommunens kommentar:
Kommunen har valt att göra en flexibel detaljplan för
bostadskvarteren. Markreservat kan bildas på kvartersmarken om
det i framtiden finns behov av detta.
Östergötlands Museum
Östergötlands museum har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att inom planområdet
uppföra bostäder i form av småhusbebyggelse i högst två våningar och en
förskolebyggnad i två våningar. Enligt en detaljplan som vann laga kraft
2012-03-29 är området redan detaljplanelagt för bostadsändamål.
Antikvariska synpunkter - fornlämningar

Det aktuella detaljplaneområdet är beläget ett hundratal meter nordväst om
järnåldersgravfältet vid Melby (RAÄ-nr. Risinge 6:1), som är utpekat som
kulturhistoriskt värdefullt objekt i Finspångs kommuns kulturmiljöprogram
Den svenska industrins vagga (2015-06-17, s. 120).
Östergötlands museum vill påpeka att det finns felaktigheter i texten under
delen Fornlämningar under kapitlet Förutsättningar och förändringar på s.
8. I detta textavsnitt nämns att planområdet tidigare omfattats av en
arkeologisk utredning som utfördes av Östergötlands museum år 2010. Den
utredning som har avses (ÖM rapport 2010:28) omfattade inte det aktuella
området. Den arkeologiska utredning som åsyftas gällde ett område på
fastigheten Vistinge 6:4, nordväst om den nu aktuella ytan.
Detaljplaneområdet vid Melby har sålunda inte utretts arkeologiskt.
Vidare i samma text står att läsa att området inte omfattar några sedan
tidigare kända fornlämningar. Detta påstående är felaktigt. Inom området,
mellan riksväg 51 och en kvarliggande äldre vägsträckning, står en
milstolpe av röd kalksten i ett bevarat postament (RAÄ-nr. Risinge 7:1).
Denna bör omnämnas i berört textavsnitt.
Antikvariska synpunkter - bebyggelse

I planbestämmelserna anges högsta nockhöjd för de olika hustyperna men
inga närmare bestämmelser i övrigt för utformning av bostadshusen.
Detaljplaneområdet berör inte någon bebyggelse eller något
bebyggelseområde som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt.
Östergötlands museum föreslår dock att man genom en skrivning, eller
bestämmelser, pekar på vikten av en sammanhållen utformning. Även om
det är olika hustyper kan man t.ex. genom ett begränsat antal fasad- och
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takmaterial eller färgsättning anknyta till omgivningens bybebyggelse eller
bebyggelsen på ensamgårdar.
Kommunens kommentar:
Planhandlingarna justeras avseende synpunkterna på arkeologisk
utredning på dåvarande Vistinge 6:4, att Melby 3:16 inte har
utretts arkeologiskt samt milstolpen inom planområdet.
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AB Östgötatrafiken
Föreslagen detaljplan bedöms inte medföra någon direkt påverkan för den
kollektivtrafik som trafikerar vägnätet i anslutning till detaljplaneområdet.
Detaljplanen kan dock påverka riksintresset väg 51 genom den ökning av
antalet fordonsrörelser till/från området som en utbyggnation av området
kommer generera. Det kan medföra krav på en sänkning av nu gällande
hastigheter på väg 51 för att säkerställa acceptabel trafiksäkerhet om inte
hänsyn till detta tas redan vid utformningen av anslutande vägnät.
Då även området norr om väg 51, Vistinge by är under detaljplanering,
bedöms den samlade ökningen av fordonsrörelser i Vistinge vägkors kunna
påverka kravet på förändrad utformning av korsningspunkten för anslutande
väg 1173 från Rejmyre till väg 51 alternativt sänkta hastigheter på väg 51
vid Vistinge vägkors.
Planens påverkan på kollektivtrafiken

En utveckling av bostäder enligt planförslaget bedöms kunna generera ett
visst tillskott på nya resenärer. Dock kan som nämns ovan en eventuell
sänkning av framkomligheten på väg 51, för att tillmötesgå behoven av en
säker anslutning mellan bostadsområdet och väg 51, samtidigt innebära
längre restider för resande mellan Finspång och Norrköping. Vidare kan
hållplats Melby på väg 51 belägen vid planområdets östra gräns, vid
föreslagen utbyggnad av Melby 3:3 och 3:16, komma att dras in för att styra
resanden till hållplats Vistinge vägkors för att styra resenärsflödet till en
hållplats med planskild gångpassage under väg 51.
Riskfaktorer som avser anslutande trafik från lokalvägnätet mot väg 51 bör
därför särskilt studeras före ett antagande av rubricerad plan för att
säkerställa att försämrad tillgänglighet mellan Finspång och Norrköping inte
uppstår på grund av planens tillkomst.
AB Östgötatrafiken har i övrigt inte något att erinra mot föreslagen
detaljplan.
Kommunens kommentar:
En trafikutredning för korsningen Rejmyrevägen/ riksväg 51 ska
göras i samband med detaljplanen för Vistinge 6:4 – Vistinge by.
Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall. Vattenfall noterar att det är
utlagt två E-områden på de platser där Vattenfall har transformatorstationer
placerade.
Vattenfall har inget att erinra i detta ärende.
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Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Finspång
Utemiljö, lek och rekreation
Det nya bostadsområdet gränsar till naturmark och där finns det möjlighet
till ytor för fri lek och rekreation. Vilket är en utmärkt tillgång.
Däremot framgår inte, i plankartan eller planbeskrivningen något planerat
område för lek och andra gemensamhetsytor för aktiviteter. Med den mängd
bostäder (befolkningsmängd) och förskola som planeras behöver man
sannolikt även ta hänsyn till detta behov på lämpligt sätt.
Kommunens kommentar:
Området har nära till naturen och lekplatser kan anordnas inom
områdena för förskola och bostad.
Cyrus a F Kristedt på uppdrag av Kerstin Rogestam
På uppdrag av Kerstin Rogestam för jag härmed anföra följande.
Kerstin Rogestam godkänner INTE förslaget. Rogestam gör gällande att
under inbjudan till samråd som skedde den 12 december 2017 har både
kommunen och exploatörerna presenterat missvisande information och även
undvikit att svara på avgörande frågor.
Kommunens kommentar:
Synpunkten noteras.
Cyrus a F Kristedt på uppdrag av Bezo i Norrköping AB
På uppdrag av Bezo för jag härmed i Norrköping AB (nedan Bezo) anföra
följande.
Bezo godkänner INTE förslaget. Bezo gör gällande att under inbjudan till
samråd som skedde den 12 december 2017 har både kommunen och
exploatörerna presenterat missvisande information och även undvikit att
svara på avgörande frågor.
Kommunens kommentar:
Synpunkten noteras.
Börje Rosberg
Inga invändningar mot planförslaget om synpunkter enligt nedan beaktas;
De tomter (Melby 3:25, 3:26 o 3:27) som jag äger, har köpts med anslutning
till vatten och avloppsanläggning, och jag förutsätter att det inte tillkommer
några kostnader för detta i och med att anläggningen ska byggas ut.
Jag och mina partners för projektet vill gärna se att samma
planbestämmelser som för Melby 3:3 och Melby 3:16 kan införas för Melby
3:25,3:26 och 3:27. Önskvärt är då att det beslutet tas samtidigt med planen
för Melby 3:3. Om ytterligare uppgifter behövs, vänligen kontakta mig
snarast.
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I detaljplanen anges också att utrymme skall ges för avfallsstation vid
reningsverket. Vi förutsätter att det är återvinningsstation som avses och inte
upplag för hushållssopor, som skulle medföra stora luktproblem.
Kommunens kommentar:
Vatten- och avloppsfrågan ska lösas innan granskning.
I planen tillåts en återvinningsstation.
Det är inte aktuellt att ta med fastigheterna Melby 3:25, 3:26 och
3.27 i den nya detaljplanen

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Checklista för behovbedömning
Komplexa detaljplaner

1 (6)

Datum: 2019-05-27
Dnr.: Ks 2016.0096

BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för bostäder, del av fastigheten Melby 3:16 mfl, Finspångs kommun
Detta är detaljplaner som man innan behovsbedömning inte säkert vet om de leder till betydande
miljöpåverkan och en ordentlig utredning måste göras i behovsbedömningen. I de fall man redan
innan vet att betydande miljöpåverkan kommer att uppstå, kan behovsbedömningen utreda
omfattningen och komplexiteten av den betydande miljöpåverkan eller bara bli ett konstaterande
att miljöbedömning måste göras.
Behovsbedömningen ska ske utifrån platsen, planen och påverkan, vilket betyder att både
platsens känslighet och hur planen kommer att påverka ska beaktas.
Beskrivning
Typ av plan:

Detaljplan

Beskriv befintliga förhållanden:

Området är planlagt för bostadsbebyggelse men inte
exploaterat. Området består av en berghöjd, där det tidigare
funnits skog, med omkringliggande öppna gräsmarker och
bitvis åkermark.

Beskriv planförslaget:

Detaljplanen innehåller bostadsbebyggelse för en blandad
bebyggelse av enbostadshus, parhus och radhus. I området
finns det även möjlighet att anlägga en skola och en VAanläggning. Planområdet omfattar även naturmark där ytor
avsatts för dagvattenhantering.

Medverkande tjänstemän:

Projektgruppen för detaljplanen

Behovsbedömning

Ja/ Nej Beskrivning

Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
- Gällande planer och program

Ja

- Miljömål (nationella och lokala)

Nej

- Riksintressen (se även Naturvård,
Kulturmiljö och Friluftsliv)

Ja

Detaljplanen innebär en ändring av
gällande detaljplan med pågående
genomförandetid.

Planområdet gränsar till riksväg 51
som är av riksintresse för
kommunikationer enligt 3 kap
miljöbalken.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Planområdet berörs även av
riksintresse för totalförsvaret enligt
3 kap. miljöbalken: Stoppområde
för höga objekt flygfält och
influensområde luftrum för
Malmslätts flygfält.
Ett genomförande av detaljplanen
innebär ingen påtaglig skada på
riksintressena.
Påverkas landskapsbilden (stadsbild,
landskapsbild)
- In- och utblickar

Ja

- Historiska samband

Nej

Påverkas naturmiljö/ naturvård (inkl
biologisk mångfald)?
- Riksintresse för naturvård

Nej

- Natura 2000-område

Nej

- Naturreservat/ Naturskydd

Nej

- Strandskydd

Nej

- Rödlistade arter

Nej

- Annan värdefull natur

Nej

Påverkas rekreation och friluftsliv?
- Riksintresse för friluftsliv
- Befolkning
- Grönstruktur

Ja

Påverkas kulturmiljö/ kulturarv?
- Riksintresse för kulturmiljö
- Kulturreservat

Området är idag obebyggt och ett
genomförande av planen kommer
att innebära att in- och utblickar
förändras.

Området är idag tillgängligt för
allmänheten, men är i
översiktsplanen utpekat som
utvecklingsområde. Ett
genomförande av planen innebär att
delar av området inte längre
kommer att vara tillgängligt för
rekreation och friluftsliv.

Nej
Nej
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- Fornminne

Nej

- Byggnadsminne
- Kulturminnesvård
- Annan värdefull kulturmiljö

Nej
Nej
Nej

Påverkas omgivande miljö?
- Mark
- Luft
- Vatten

Nej
Nej
Nej

- Klimat

Nej

Motverkar planen hushållning av
naturresurser och andra resurser?
- Mark, vatten, materiella resurser mm
- Transporter, kommunikationer, energi mm

Nej

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår
störningar från omgivningen eller ger planen
upphov till störningar?
- Buller/ Vibrationer

Ja

- Föroreningar (mark, luft, vatten)
- Överskrids miljökvalitetsnormer?

Nej
Nej

Inom planområdet finns en
fornlämning i form av en milstolpe.
Fornlämningen säkerställs genom
att området planläggs som allmän
platsmark NATUR och
fornlämningen markeras.

Glan är vattentäkt och omfattas av
vattenskyddsområde. Planområdet
ligger direkt utanför
skyddsområdet. Den riskbedömning
som gjorts på grund av att
avloppsvatten släpps ut uppströms
vattenintaget visar på att det inte
finns en risk för förorening av
vattentäkterna.

Planområdet gränsar till riksväg 51
och berörs av trafikbuller från
denna väg. Trafikbullerutredningen
visar på att man med placering av
hus i kombination med
planlösningar med minst ett av
rummen mot tyst sida för de hus
som har fasad mot riksvägen samt
vissa bullerskärmar i form av
förhöjda räcken kan åstadkomma
godtagbara lösningar.
Vattenförekomsten Glan har en
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otillfredsställande ekologisk status.
Senast år 2021 ska den ha uppnått
god ekologisk status.
En riskbedömning har utförts av
Renall 18-04-26 för att fastställa
riskerna med en utbyggd
avloppsanläggning, upp till 180
hushåll, och riskerna för att
kontaminera dricksvattentäkten.
Detta genom att ett nytt ”naturligt
efterpoleringssteg” anläggs som
leds genom ett befintligt
våtmarksområde vilket innebär
retention av både fosfor och kväve.
Området avses anslutas till
kommunalt vatten och avlopp
Dagvattenutredningen visar på att
det behöver anläggas växtbäddar på
respektive bostadsfastighet utöver
de krossdiken, översilningsytor och
dammar som föreslås för att uppnå
miljökvalitetsnormen.
MKN Luft: Finspångs kommun är
medlem i Östergötlands
Luftvårdsförbund. Där samverkar
man med beräkning, mätning och
kontroll av MKN för utomhusluft.
SMHI:s program Simair används
för beräkningar. Beräkningarna
visar att det för närvarande inte
finns någon risk att MKN
överskrids för något ämne.
Finns det risker för …?
- Översvämning

Nej

Tillfarten till planområdet riskerar
att översvämmas vid höga
vattenflöden i Glan. Vid en
översvämningssituation är området
möjligt att nå via en tillfart i den
södra delen av planområdet.
Tillfarten är i normalfallet bara
öppen för lantbrukstrafik.
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- Erosion

Nej
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Slutsatser om fortsatt utredningsbehov
Samlad bedömning:

Ett genomförande av detaljplanen kommer att medföra viss
miljöpåverkan, men den bedöms inte vara betydande.

Kommer planen att leda till
betydande miljöpåverkan?

Nej.

Motiverat ställningstagande:

Ett genomförande av detaljplanen kommer att medföra viss
miljöpåverkan, men den bedöms inte vara betydande.
De kriterier i behovsbedömningen som kan medföra
påverkan är bullerpåverkan från riksväg 51 och eventuell
påverkan på vattenförekomsten Glan
Ovanstående aspekter har utretts i detaljplanearbetet och
redovisas i planbeskrivningen.

Datum:

2019-05-27

Namnunderskrift

Marika Östemar
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Detaljplan för

BOSTÄDER
Melby 3:16 med flera
Planbeskrivning

Dnr KS.2016.0096
Datum 2019-05-27
Granskningshandling

Antagen 2019-XX-XX
Laga kraft 2019-XX-XX
Genomförandetidens
sista dag 20xx-xx-xx
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DETALJPLAN FÖR
BOSTÄDER

Melby 3:16 med flera
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Handlingar
Till planen hör följande handlingar:






Plankarta med bestämmelser, skala 1:100, 2019-05-27
Denna Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-05-27
Samrådsredogörelse, 2019-05-27
Fastighetsförteckning, 2019-05-08

Underlag som ligger till grund för planens utformning:

Behovsbedömning MKB, 2019-05-27
Naturinventering, Hamra konsult, oktober 2006
Riskutredning för utökad bebyggelse, ÅF-Infrastructure AB, 2016-10-14
Trafikbullerberäkning, ÅF-Infrastructure AB, 2016-11-29
Bullerutredning, Miljöinvest AB 2018-03-23
Dagvattenutredning, Frendeson Consulting 2018-06-14
Dagvattenutredning, ÅF-Infrastructure AB, 2019-04-09 rev 2019-04-16
Geoteknisk utredning, Hylanders geo-Byrå, 2018-03-20
Geotekniskt utlåtande, Tyréns, 2018-05-01
Riskbedömning, Analys av påverkan från avloppsutsläpp,
Renall 2018-04-26 rev 2018-05-14
Naturvärdesinventering enligt Skogsstyrelsens sammanställning
Strandskydd enligt Länsstyrelsen i Östergötland
Naturinventering av Finspångs kommun, Marika Sjödin 2016-2017

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av småhus, radhus,
parhus, terrasshus samt en förskola i två våningar. Planförslaget utgår från
att naturen och utblickarna är områdets starkaste kvaliteter. Infrastruktur och
bebyggelse ska anpassas till natur och terräng.
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Huvuddrag
Inom planområdet kommer att uppföras 60-90 bostäder med blandad
upplåtelseform. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av en blandning av
enbostadshus, parhus och radhus i en till två våningar samt terrasshus.
I den nordvästra delen av området ges möjlighet att uppföra en förskola med
två avdelningar för att täcka behovet av förskoleplatser för området.
Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA.
Inom området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och
avloppsanläggning med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60
hushåll).
Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är
kommunalt för vatten och avlopp samt dagvatten.
När beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten
finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska Verk huvudman för
vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet.
I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och
avlopp.
En del av området får även användas för återvinningsstation.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Planförslaget är förenligt med gällande riksintressen och
miljökvalitetsnormer.
Riksintresse för totalförsvaret
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 §
miljöbalken. Riksintressena som omfattas är;
- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom ovan områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga
objekt räknas, utanför sammanhållen bebyggelse, byggnader mm över 20 m.
Föreslagen bebyggelse som medges (nockhöjd 9 meter över befintlig
marknivå) inom planområdet bedöms ej bli så hög att försvarsmaktens
riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.
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Riksintresse för kommunikation
Planområdet gränsar till riksväg 51 som är av riksintresse för
kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Riksväg 51 utgör förbindelse
mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional
betydelse. Väg 51 sträcker sig mellan Norrköping och Örebro och är en
viktig förbindelse mellan dessa städer.
Tillfart till planområdet sker över Vistinge 6:24 via den nya
omstigningsplatsen i Vistinge. Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte
påverka riksintresset negativt.
En bullerutredning har utförts för området. Se vidare under rubriken
Störningar och riskfrågor.
En riskutredning har utförts för området. Se vidare under rubriken
Störningar och riskfrågor.
Miljökvalitetsnormer för luft
Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål.
Luftkvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i
samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som
regleras är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM
10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för
bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.
Utsläpp i det aktuella området kommer att ske genom fordonstrafik på
lokalgatorna och genom utsläpp från uppvärmningsanordningar i
byggnaderna, exempelvis pannor, kaminer etc.
Mot bakgrund av planområdets läge och topografi samt de låga utsläpp som
i dagsläget förekommer i området, kan man med god säkerhet konstatera att
det inte finns någon risk för att någon miljökvalitetsnorm kommer att
överskridas vid ett genomförande av detaljplanen.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen.
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss
tidpunkt.
Sjön Glan är utpekad i VISS (Vatteninformationssystem i Sverige) och
gränsar till planområdet. Sjöns ekologiska status är otillfredsställande med
grund på undersökningar som visat en otillfredsställande status på
växtplankton. De allmänna förhållandena visar på att det troligen finns ett
övergödningsproblem samt eventuellt syrefattiga förhållanden i sjön.
Planförslaget bedöms inte påverka MKN för vattenförekomster.
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Enligt dagvattenutredningen måste dagvattnet fördröjas inom området innan
anslutning till kommunalt ledningsnät eller utsläpp till recipient sker. För
planområdet kommer krossdiken, genomsläppliga beläggningar, växtbäddar
och ett fördröjningsmagasin föreslås som tekniska lösningar för
dagvattenhanteringen. På detta sätt kan dagvattnet fördelaktigt renas och
fördröjas vilket skapar en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
Föroreningsmängderna minskar efter förslagna dagvattenlösningar utifrån
den planerade exploateringen.

Plandata
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Lägesbestämning
Planområdet ligger mellan riksväg 51 och sjön Glans nordöstra strand vid
Ysundaviken. Avståndet till Finspångs centrum är ca 6 km och till Svärtinge
i Norrköpings kommun ca 4 km.
Planområdet omfattar ca 6 ha och är idag obebyggt.

I planområdet ingår inte fastigheterna Melby 3:25-27. För dessa fastigheter
gäller fortsatt Detaljplan för Melby 3:3 mfl.
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Markägoförhållanden
Marken inom planområdet tillhör:
Melby Hills AB
Melby 3:16
Fredhen Förvaltning AB
Vistinge 6:24
Anders Carlsson
Melby 3:3
Vattenområde inom planen ingår i Melby 3:3, fisket i vattenområdet tillför
fiskesamhälligheten Melby FS:2. Delägande fastigheter är Melby 3:3 och
Melby 5:1.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplanens1 intention är att ge förutsättningar för bebyggelsetillskott
främst i Finspångs tätort och i stråket mellan Finspång och Norrköping
längs riksväg 51. I stråket avses i första hand tillskott av sammanhållna
bebyggelsegrupper med främst bostäder som detaljplaneläggs med
gemensamma anläggningar för uppvärmning och VA. De byar och samhällen längs stråket som är bäst lämpade för framtida exploatering är
Kolstad, Ysunda, Melby och Vistinge.
Detaljplaner
Området är detaljplanelagt för bostadsändamål, Detaljplan för Melby 3:3
mfl. Detaljplanen vann laga kraft 2012-03-29. Genomförandetiden slutar
2022-03-29.
Nu föreslagen planändring görs på berörda fastighetsägares initiativ och
kommunen gör bedömningen att ingen lider skada av planändringen.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 § miljöbalken.
Behovsbedömningen har utförts av samhällsplaneringsenheten.
Ett genomförande av detaljplanen för del av fastigheterna Melby 3:16 mfl
har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan.
Strandskydd
Delar av planområdet är beläget inom områden som omfattas av de
generella strandskyddsbestämmelserna. Enligt 7 kap 18 c-e §§ miljöbalken
ska särskilda skäl anges för områden där strandskyddet avses att upphävas.

1

Översiktsplan 2011 Framtiden finns i Finspång. Antagen av KF 2011-11-26, Aktualiserad 2016
(KF)
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Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt till att bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Ny bebyggelse kommer att uppföras utanför detta område. För att säkerställa att bostadstomterna inte utvidgas på strandskyddat område föreslås en planbestämmelse som reglerar att
det ska finnas häck, staket eller liknande i gränsen mellan bostadstomt och
strandskyddat område.
Strandskyddet upphävs för pumpstation och vattentäkt (E4)

Det särskilda skälet enligt 7 kapitlet 18 c § p 5 miljöbalken, är ett angeläget
allmänt intresse som grundas på att pumpstationen och vattentäkten måste
ligga intill vattnet och på en mycket lägre nivå inom planområdet, därför ger
topografin inte några andra möjligheter till placering utanför strandskyddat
område. Byggnaden är av sådan karaktär att den inte ger känsla av ett privat
revir, man kan passera tätt intill utan att känna att man gör intrång på någons
mark. Upphävandet av strandskyddet minskar inte på något sätt allmänhetens fria passage enligt 7 kapitlet 18 f § miljöbalken.
Kommunala beslut i övrigt
Den 31 augusti 2015 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för aktuella fastigheter
(Ks § 301, dnr. 2015.0443.210).
Detaljplanen var på Samråd 27 november 2017 till 12 januari 2018.
Offentligt samrådsmöte hölls i kommunhuset på Bergslagsvägen den 12
december 2017.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Området utgörs av en glest bevuxen bergshöjd med omkringliggande öppna
gräsmarker och bitvis åkermark. Hällmarkerna mot Glan är delvis bevuxna
med äldre tallskog. Barrskogen dominerar men det förekommer även lövdominerade områden med inslag av äldre ekar inom och i anslutning till
planområdet.
Omgivningarna karaktäriseras av Kolmårdsförkastningen och de skarpa
kontrasterna mellan den högre liggande terrängen i norr och Glan.
På flera platser längs denna sträcka finns platser som starkt påminner om
planområdet där utlöpare av berget i norr går i dagen och där de lokala
höjdskillnaderna gentemot Glan är stora. Mellan dessa finns flackare
stränder som mer gradvis höjer sig mot den högre liggande marken.
Höjderna är skogsklädda medan de lägre liggande delarna oftast utgörs av
odlad mark.
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Naturvärden

I anslutning till planområdet ligger två naturvärdesobjekt som ingår i
kommunens naturvårdsprogram; Romareporten – Melby och
Vistingebäcken.
En inventering gjordes även av planområdet 2006 av Hamrakonsult inför
det fortsatta planarbetet. I anslutning till planområdet finns dessutom en
nyckelbiotop, inventerad av Skogsstyrelsen 1998 och en inventering har
även gjorts av Länsstyrelsen 2007 som en del i en biologisk inventering av
sötvattenmiljöer i Östergötland (BIS).
Naturvårdsprogrammet

Naturvärdesobjektet Romareporten- Melby är klassat som ett kommunalt
intresse (klass 3) i det kommunala naturvårdsprogrammet. I området vid
Glans stränder vid Vistinge och Melby ligger några fina skogsbestånd och
betesmarker. Vid Romareporten finns en bergsbrant med gammal tallskog.
Här finns gott om död ved i form av tallågor och torrakor. Dessutom står här
enstaka gamla, senvuxna ekar. Något längre österut finns ett berg med
branter ner mot Glan. Uppe på berget växer äldre tallar och i sluttningarna
finns ek, gran och flera gamla grova lindar. Skogen ansluter till ett par små
betesmarker. Den andra ligger i backen ner mot Glan och är ohävdad men
hyser fortfarande fin flora. Åtgärder som skadar naturvärdena är avverkning
av grova träd och borttagande av död ved. Bete av strandängen skulle ge en
positiv inverkan.
Naturvärdesobjektet Vistingebäcken är klassat som ett regionalt intresse
(klass 2). Bäcken avvattnar Näfssjön söderut till Glan, utloppet ligger norr
om planområdet. Längs bäcken finns såväl lugna sträckor som forsar.
Bäcken är en viktig miljö för en rad djur och växter. Exempelvis vasstarr,
fackelblomster, topplösa och skogssäv, jungfrusländan Colapteryx virgo och
skinnbaggen Velia sp samt stensimpa, mört, gädda, lake och bäcknejonöga.
I omgivningarna finns kulturbygd och lövskogar med bland annat lönn, asp,
ask och klibbal. Delar av bäcken ingår i hagmarker. Delar av bäcken är
dikade. Åtgärder som skadar naturvärdena är exploatering, gödsling,
förorening, vattenreglering, dikning, markberedning, plantering, omföring
till barrskog, avverkning av grova träd och avlägsnande av död ved i bäcken
och i bäckens närhet.
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Karta 1. Områden enligt naturvårdsprogrammet, Romareporten–Melby markerat med
grönt och området kring Vistingebäcken markerat med brunt längst upp till vänster.
Nyckelbiotopsinventering 1998

Skogsstyrelsen har 1998 utfört en inventering av skogsmarken. En
nyckelbiotop har då noterats. Denna sammanfaller till stor del med området
Romareport-Melby. Noteringar gjordes då av ett stort inslag av senvuxna
träd, rikligt med död ved, stora ornitologiska värden och det är ett blockrikt/
storblockigt område. Se karta 2 för placering av nyckelbiotopen.

Karta 2. Markerad nyckelbiotop i rött. De grå områdena avser Ängs- och
betesinventeringen och det blå representerar vattenskyddsområde för ytvattentäkt.
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Biologisk inventering av sötvattenmiljöer

Vid Länsstyrelsens inventering av sötvattenmiljöer i Östergötland fick
Vistingebäcken klassning 3 vilket betyder att det är ett kommunalt intresse.
Vid inventeringen påträffades bland annat stensimpa, bäcknejonöga, den
regionalt ovanliga märlkräftan Gammarus lacustis och den ovanliga
nattsländan Hydropsyche saxonica. Bäcken är även en av länets viktigaste
häckningslokaler för strömstare.
Sammanfattning av områdets naturvärden

Detaljplanen tar hänsyn till de naturvärden som finns i området genom
varsam exploatering och byggnation inom aktuella områden med
naturvärden. Områden med höga naturvärden ligger utanför planområdet.
Riktlinjer för skötsel av naturområden har tagits fram av kommunen.
Fornlämningar
Östergötlands länsmuseum utförde under 2010 en arkeologisk utredning
etapp 1 av närområdet (rapport 2010:28) i samband med tidigare detaljplan
för Melby 3:3. Inom aktuellt planområde finns fornlämning i form av milsten nära väg 51. Milstenen märks ut som fast fornlämning (R) på plankarta
samt skyddas genom användningsbestämmelse NATUR.
Geoteknik
Enligt SGU’s jordartskarta består höjdryggarna av berg och den lägre
terrängen av lera, morän och glacial silt.
En översiktlig geoteknisk utredning har genomförts. Majoriteten av
bebyggelsen är planerad inom det område som på jordartskartan visar berg i
dagen, uppe på den höjd där man åt söder har utsikt över sjön Glan. Efter
platsbesök kunde det konstateras att detta område är lämpligt för byggnation
vilken kommer ske direkt på berg.
Trots att några områden inom detaljplaneområdet är karterade av SGU som
aktsamhetsområden gällande risk för skred är bedömningen efter platsbesök
samt studier av befintligt geologiskt material att planerad exploatering av
området kan ske utan att särskilda stabiliserande åtgärder behöver vidtas.
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Karta 3.Skredriskkartering. De mörkgula områdena avser
riskområden/aktsamhetsområden från SGU.

Riskområde 1 ligger helt utanför planområdet. Riskområde 2: I detta område
är lutningen något mindre än i riskområde 1 och angränsar inte heller till en
brantare slänt. Efter platsbesök är bedömningen att enbart ett tunt jordlager
(ca 1 m) av lerig/siltig morän vilar på berg och att någon risk för ras eller
skred ej föreligger. Berg syns i dagen på flertalet ställen och några tecken på
mark-rörelser kunde inte observeras.
Bebyggelseområden
Bebyggelsen inom området kommer att bestå av enbostadshus, parhus,
radhus samt terrasshus i två plan. Detaljplanen ger även möjlighet att
uppföra en skolbyggnad.
Bebyggelsen ska anpassas till natur och terräng för att ta tillvara områdets
kvaliteter i natur och utblickar.
Bostadsbebyggelse enbostadshus mm (B)

Bostadsbebyggelsen för enbostadshus, parhus och radhus ska placeras och
utformas enligt följande bestämmelser:
Utnyttjandegrad (PBL 4 kap 11 § punkt 1) (e3, e5, e6)

För enbostadshus (villor) gäller:
 Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 145 m2 per
fastighet/ tomt.
 Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 60 m2 per fastighet/ tomt.
För parhus gäller:
 Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 170 m2 per
fastighet/ tomt.
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Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 60 m2 per fastighet/ tomt.

För radhus gäller:
 Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 360 m2 för
huvudbyggnad per fastighet/ tomt.
 Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 150 m2 per fastighet/ tomt.
Utformning och omfattning (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Bostadsbebyggelsen får uppföras med en högsta nockhöjd av 9,0 meter.
Bostadsbebyggelse terrasshus (e4)

Bostadsbebyggelse för terrasshus får uppföras med en högsta nockhöjd över
nollplanet +65,5 m.
Byggnadsarean är 50 % av användningsområdet.
Skolbyggnad (e1)

Skolbyggnad/ -er får uppföras med en största byggnadsarea om 300 m2.
Bebyggelsens högsta nockhöjd är 9,0 meter.
Inom bebyggelseområdet ska även friyta för denna verksamhet finnas. Som
friyta/gård för förskoleverksamhet innebär detta att cirka 70 barn kunna
rymmas inom området. Som friyta/skolgård för grundskola innebär detta att
cirka 90 elever kan rymmas inom området.
Områden för transformatorstationer (E1)

Områden för transformatorstationer finns avsatta på två områden i detaljplanen.
Område för vatten- och avloppsanläggning och
återvinningsstation (E2 E3)

I anslutning till den enskilda vatten- och avloppsanläggningen som ligger
utmed riksvägen finns även möjlighet att uppföra en återvinningsstation för
papper, glas etc.
Utnyttjandegrad (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

Största tillåtna byggnadsarea för användningsområdet är 300 m2 (e2)
Utformning och omfattning (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Bebyggelsen får uppföras med en högsta nockhöjd av 5,0 meter vilket
innebär att byggnaderna kan uppföras i en våning.
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Område för pumpstation (E4)

Område för pumpstation säkerställs i detaljplanen med område för teknisk
anläggning.
Områden för dagvattenhantering (E5)

Ett område har avsatts i detaljplanen för att säkerställa områdets
dagvattenhantering.
Offentlig och kommersiell service

Offentlig och kommersiell service finns i Finspång och Norrköping. Viss
service finns även i Svärtinge.
Tillgänglighet

Området kan nås med kollektivtrafik genom omstigningsplatsen vid
Vistingekorset.
Vid en utbyggnad av området ska framkomligheten för alla tryggas.
Trygghetsaspekter

När detaljplanen är genomförd kommer det att finnas både bostäder och
förskola inom området. Detta medför att människor kommer att röra sig i
området under olika tider på dygnet.
Gatorna i området ska förses med belysning.
Utemiljö, lek och rekreation

Det nya bostadsområdet gränsar till naturmark och där finns det möjlighet
till ytor för fri lek och rekreation.
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Gator och trafik
Gatunät

Tillfarten till planområdet sker över Vistinge 6:24 med anslutning till Rv 51
vid den nya omstigningsplatsen vid Vistingekorset.
Vägbredden inom allmän platsmark (GATA) ska utföras med en bredd om
5,5 meter. Denna vägbredd kommer dock inte vara möjlig över befintlig
körbro på Vistinge 6:24. Körbanan ska bestå av oljegrus eller likvärdig
beläggning.

Normalsektion Väg

Utrymmesbehov för väg och GC-väg är tillgodosett som allmän platsmark
(GATA) i detaljplanen.
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Tillgänglighet för renhållnings- och räddningsfordon.

För att säkerställa tillgänglighet för renhållnings- och räddningsfordon ska
samtliga gator för mötande trafik byggas med bredd 5,5 meter. Denna
vägbredd kommer dock inte vara möjlig över befintlig körbro på Vistinge
6:24.
I de fall återvändsgata måste byggas ska vändplats utformas enligt bild
nedan.

Gång-, cykeltrafik

Inom områdets allmänna platsmark (GATA) sker gång- och cykeltrafik
separerat från biltrafiken. Gång- och cykeltrafik hänvisas till befintlig tunnel
vid omstigningsplats Vistinge för att på ett säkert sätt passera under riksväg
51.
Kollektivtrafik

Norr om planområdet finns en omstigningsplats för kollektivtrafik som nås
via allmän platsmark (GATA) inom planområdet.
Parkering

Parkeringsmöjlighet med plats för upp till två personbilar ska anordnas
inom kvartersmark per hushåll. Inom planområdet planeras mellan 60-90
nya bostäder att uppföras med blandad upplåtelseform.
För att möjliggöra och erbjuda parkering även för gäster och besökare för
området föreslås en gästparkering inom kvartersmark (P) för cirka 27
personbilar i planområdets nordöstra del, intill området för
transformatorstationer E1.
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Kommunen har idag ingen gällande parkeringsnorm att hänvisa till. Istället
kan ett parkeringstal om 0,3 bedömas vara rimligt och som fullt tillräckligt
för områdets behov av gästparkering.
Vattenområde
Inom detaljplanen finns ett vattenområde avsett för vattentäkt (W1).
Strandskyddet är upphävt för dricksvattenanläggningen, se vidare under
rubriken Strandskydd.
Störningar och riskfrågor
Den nya bebyggelsen ligger mellan riksväg 51 och sjön Glan. De faktorer
som kan medföra störningar och risker i området är trafikbuller och farligt
gods på väg. Då området är högt beläget är en eventuell översvämning av
Glan eller skyfall inget som drabbar bostäderna. Anslutningsvägen från
Vistinge ligger dock i ett lågområde och i samma höjd som Rv 51. Vid en
översvämning av Rv 51 finns möjlighet att tillfälligt öppna in- och utfart till
Rv 51 i södra delen av planområdet.
Buller

Miljöinvest i Norrköping har genomfört en utredning avseende trafikbuller.
Utredningen påvisar att man med placering av hus i kombination med
planlösningar med minst ett av rummen mot tyst sida för de hus som har
fasad mot riksvägen samt vissa bullerskärmar i form av förhöjda räcken,
enligt bild 3 nedan, kan åstadkomma godtagbara lösningar.
Trafikuppgifter

När det gäller den framtida trafikmängden på riksväg 51 har uppgifter från
Trafikverket använts.
Prognosen till 2040 är cirka 12 000 fordon och andelen tung trafik ca 9%
(detta är något mer än den trafikmängd som kan beräknas med hjälp av
Trafikverkets uppräkningstal till år 2040).
När det gäller hastigheten på Rv 51 är den sett från Norrköping 100 km/h
fram till cirka 270 meter söder om Vistingekorset där hastigheten minskar
till 70 km/h.
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Ljudnivå vid fasader

Beräkningarna visar att gällande krav för ekvivalent ljudnivå (60 dB(A)
klaras utmed samtliga fasader vid radhus nr 5 - 9 samt de västra
terrasshusen.
När det gäller radhus 1 - 4 är ljudnivån högre än 60 dB(A) utmed husens
norra långsidor samt kortsidor. Vid det östra terrasshuset är ljudnivån högre
än 60 dB(A) utmed den norra sidan samt huvuddelen av den östra.
I dessa fall bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en tyst sida
om 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå. Med
bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
Bostadsrum räknas separat för varje enskild lägenhet.
Det innebär att förordningens krav klaras om bostäderna radhus 1 - 4 får en
planlösning där minst hälften av bostadsrummen är vända mot den södra
fasaden och för de östra terrasshusen gäller att minst hälften av
bostadsrummen ska vara vända mot den södra eller västra fasaden.
Ljudnivå vid uteplats

Kravet på ljudnivå vid uteplats (ekvivalent ljudnivå 50 dB(A) och maximal
ljudnivå 70 dB(A)) klaras generellt utmed husens södra fasader. Det bedöms
vara möjligt att anordna en uteplats som uppfyller bullerkravet vid samtliga
bostäder.

Bild 1
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Bild 2

Bild 3
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Bild 4

Bild 5
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Bild 7
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Bild 8

Bild 9
Ljudnivå inomhus

Kravet på ljudnivå inomhus (ekvivalent ljudnivå 30 dB(A) och maximal
ljudnivå på 45 dB(A)) bedöms kunna klaras om de mest bullerutsatta
fasaderna på radhus 1 - 4 (de norra) och de östra terrasshusen (de norra och
östra) ger en total ljudreduktion av trafikbuller på minst 35 dB(A). Vid
projektering av husen bör därför säkerställas att fasad, fönster och ventiler
tillsammans ger motsvarande ljudreduktion.
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Riktvärden för trafikbuller

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader (SFS 2015:216). Förordningen innehåller riktvärden för
buller utomhus från spår-, väg och flygtrafik vid bostadsbyggnader.
Förordningen gäller såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och
bygglagen som vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Förordningen
gäller för detaljplaneärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015.
Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och påverkar inte det
befintliga regelverket gällande ljudnivåer inomhus.
Buller från spårtrafik och vägar
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 m2 gäller istället för vad som anges i första
stycket 1 att bullret inte bör överstiga 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida
där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3
a plan- och bygglagen (2010:900) gäller istället för vad som anges i första
stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Förorenad mark

Inom planområdet finns inga kända förekomster av förorenad mark.
Radon

All bebyggelse ska uppföras med radonsäkert utförande.
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Farligt gods – Riskutredning

ÅF Infrastructure AB har utfört en riskutredning för att bedöma risknivån
för planområdet. Riskkällan som har studerats är riksväg 51 i egenskap av
transportled för farligt gods. Riksvägen löper längs med planområdet.
Ett antal möjliga olycksscenarier har identifierats och dessa används för att
beräkna riskmåtten individrisk och samhällsrisk genom beräkning av
frekvens och konsekvens för varje olycksscenario. Skyddsobjekt är personer
som befinner sig inom- och utomhus inom planområdet. Konsekvenser
definieras utifrån risk för dödsfall bland dessa personer till följd av olyckor
med farligt gods på riksväg 51.
Vid planering i närheten av farligt godsleder rekommenderas att i första
hand åstadkomma en god säkerhetsnivå genom avstånd, snarare än genom
olika former av tekniska skyddsåtgärder. Detta innebär att man i
planärenden inom riskbedömningsområdet alltid ska pröva möjligheten att
uppfylla säkerhetsavstånd innan tekniska åtgärder värderas.
Området närmast vägen består övervägande av naturområden och gator till
bostadsområdet. Skog eller buskage i detta område ses som positivt ur
risksynpunkt då det skapar en avskärmande effekt. Den planerade
förskoleverksamheten återfinns över 50 meter från vägen, där
individrisknivån understiger det nedre acceptanskriteriet.
Analyserna visar att risknivån med avseende på dessa olyckor hamnar inom
det s.k. ALARP-området för individrisk inom 50 meter från vägkanten.
ALARP-området begränsas av ett övre och ett undre acceptanskriterium för
den risk en person utsätts för i en viss punkt under ett år. Inom detta område
ska de åtgärder som är ekonomiskt rimliga genomföras. För att minimera
riskerna i planerad bebyggelse rekommenderas ett antal riskreducerande
åtgärder. Vidden av byggnadstekniska åtgärder beror på avståndet från
riskkällan. Skyddsavståndet i sig utgör en riskreducerande faktor.
Med skyddsavstånd menas att ett skyddsvärt objekt inte får placeras inom
ett visst avstånd från en riskkälla. Inom ett skyddsavstånd kan dock mindre
störningskänsliga verksamheter finnas, liksom skyddsanordningar.
Med ytor som uppmuntrar till stadigvarande vistelse menas att anlagda ytor
för utomhusvistelse, umgänge, lek, grillning och liknande inte ska finnas.
Mindre störningskänsliga verksamheter som kan anläggas inom 50 meter
från vägkanten kan tex vara parkeringsplatser, gång- och cykelytor samt
tekniska anläggningar såsom vatten- och avloppsanläggningar samt
återvinningsstation.
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Risk för skred

Enligt SGU finns det risker för ras, skred och erosion i det aktuella området.
De gula områdena är aktsamhetsområden för skred i finkornig jordart utifrån
lutningsförhållanden.
De skrafferade områdena är aktsamhetsområden för skred i finkornig jordart
utifrån strandnära läge.

Karta från SGU.

Geotekniskt utlåtande av Tyrens 18-05-01 avseende Risker för ras och skred
har redovisat att jordtäcket är tunt, hålls ihop av växtlighet och innehåller
stenmaterial varför riskerna för ras och skred är små och eventuella ras
kommer få begränsad omfattning. Samtliga hus byggs på berg vilket inte
heller ökar belastningen som skulle kunnat påverka riskerna.
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Risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde 2014 en
översvämningskartering 2 för Motala Ström som bland annat redovisar
översvämningsrisker i Glan. 100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats
till förväntade flöden år 2098.
Nedanstående kartutdrag redovisar hur aktuellt planområde påverkas av
översvämningar i ett 100- och 200-årsflöde samt högsta beräknat flöde för
Motala Ström.

Översvämningskartering 100-årsflöde Motalaström. MSB 2014.

Översvämningskartering 200-årsflöde Motala ström. MSB 2014.

2

Översvämningskartering utmed Motala ström. Sträckan från Vättern till Bråviken. Rapport nr:
2014-10-31
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Översvämningskartering beräknat högst flöde Motala ström. MSB 2014.
Tillfarten till området

Tillfartsvägen går över Vistinge 6:24, parallellt med riksväg 51 och ansluter
området till riksväg 51 vid den nya bussomstigningsplatsen vid
Vistingekorset. Tillfartsvägen passerar en lågpunkt vid Vistingeån som är
något lägre än riksvägen. Därmed finns det risk för översvämning av
tillfartsvägen vid beräknat högsta flöde. Den tillkommande bebyggelsen och
nya gator ligger högre i terrängen och påverkas inte.
Vid en översvämningssituation är området möjligt att nå via en tillfart i den
södra delen av området i en nödsituation. Tillfarten är i normalfallet bara
öppen för lantbrukstrafik.
Placering av bebyggelsen

Ny bebyggelse kommer inte att placeras på ytor som riskerar att översvämmas enligt MSB’s översvämningskartering. Bebyggelsen ligger högt
på en bergknalle med naturlig avrinning.
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Djurhållning

I Finspångs kommun finns idag riktlinjer i frågan beskrivna i den gällande
översiktsplanen från 2011. Inom utpekade utvecklingsområden ska hänsyn
tas till större djurhållningar under planläggning och bygglovshantering. Ny
bebyggelse ska placeras på ett sådant sätt att det skapas goda boendemiljöer,
och så att lantbrukets möjligheter att bedriva en livskraftig verksamhet ej
påverkas. I tätorter och i områden med samlad bebyggelse, där konflikt
mellan bostäder och djurhållning befaras, bör ett respektavstånd på minst
200 meter tillämpas vid planläggning. Hänsyn ska dock alltid tas till de
lokala förutsättningarna. Djurhållning som bedrivs på en topografiskt sett
lägre nivå än omgivande bebyggelse medför mindre störningar gentemot
omgivande bebyggelse.
På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan vara i högre
grad acceptabel än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Med
hänsyn till antal djurenheter på omkringliggande fastigheter bör ett
respektavstånd till djurhållning hållas om maximalt 50-100 meter från
planerade bostäder till rast/beteshagar där djur varaktigt vistas.
När det gäller Melby/ Vistinge är bostadsbebyggelsen även planerad på ett
sådant sätt att avståendet till djurhållning (stall, gödselstackar mm) ligger
över 200 meter bort och med naturliga barriärer i landskapet, såsom kullar
och åsar som begränsar störningar från djurhållning mot omgivningen.
Även vegetation såsom skogspartier och buskage mm utgör skydd mot
störningar från djurhållning gentemot omgivningen.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA.
Inom området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och
avloppsanläggning med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60
hushåll).
Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är
kommunalt för vatten och avlopp samt dagvatten.
När beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten
finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska Verk huvudman för
vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet.
I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och
avlopp.
Dricksvatten
Länsstyrelsen har beviljat vattenverksamhet för bortledande av ytvatten till
reningsanläggning på fastigheten Melby 3:3 (dnr. 535-7287-15).
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Vid ett genomförande av detaljplanen måste rådighet över vattentäkten
säkerställas.
Riskbedömning
En riskbedömning har utförts av Renall 18-04-26 för att fastställa riskerna
med en utbyggd avloppsanläggning, upp till 180 hushåll, och riskerna för att
kontaminera dricksvattentäkten. Detta genom att ett nytt ”naturligt
efterpoleringssteg” anläggs som leds genom ett befintligt våtmarksområde
vilket innebär retention av både fosfor och kväve.
Dagvatten

Dagvattenutredningen visar på att den ökade dagvattenmängden kommer
kunna hanteras utan att fastigheter riskerar skador vid 10-årsregn.
Planområdet har god avledningsförmåga och det är minimalt med risk för
påverkan vid extrema regn (100-årsregn) för byggnationer. Befintlig gata
kommer i den norra delen kommer troligen bli påverkad, tillgängligheten till
planområdet kommer dock finnas kvar. Planområdet kommer tillföra mer
dagvatten efter exploatering, men detta kommer vara möjligt att omhänderta
stor del i föreslagna tekniklösningar (krossdiken samt översilningsyta).

Systemskiss på föreslagen dagvattenlösning

Då planområdet till stor del består av grunt berg blir resultatet begränsade
dagvattenlösningar som är lämpliga för rening. I så stor utsträckning som
möjligt har gröna ytskikt valts för att få erforderlig rening. Trots detta har
inte erforderlig rening uppnåtts, då fosfor, krom, nickel, kvicksilver samt
Benso(a)pyren (BaP) överstiger MKN för Glan. Störst påverkan har
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kvicksilver på recipienten då kvicksilvret framför allt sprider sig till
växtlighet och djurlivet i och runt sjön. Kvicksilver bryts inte ned utan
lagras i växter alternativ tas upp av levande organismer, vilket innebär att
lika mycket kvicksilver som släpps ut kommer också finnas i recipienten.
De största källorna enligt Naturvårdsverket till utsläpp av kvicksilver
föreligger hos guldutvinning, förbränning av kol, smältverk, krematorier
(amalgamfyllningar samt avfallsförbränning. Även utsläpp från industrier,
utlakning av soptippar samt spridning av avloppsslam bidrar till
kvicksilverspridning. Att kvicksilver redovisas trots låg förväntad trafik och
total avsaknad av ovanstående verksamheter kan förklaras med att vid
föroreningsberäkningar så används schablonvärden i Stormtac, vilket inte
alltid ger en korrekt bild av verkliga föroreningshalter.
I stort rekommenderas för Melby 3:16 att gröna ytor ska i så stor
utsträckning som möjligt tillämpas vid fastigheter, diken och eventuellt
parkområde. Genomsläppliga material kan tillämpas vid exempelvis
infarter. Detta för att få en ökad reningseffekt och en trögare avrinning av
dagvatten. Infiltrationen vid genomsläppliga material kan inte
tillgodoräknas i detta område då större delen av ytan (grunt under jord)
består av berg. Viss rening kommer även ske efter planområdet, då
dagvattnet kommer rinna i ett naturligt dike. För att uppnå erforderlig rening
bör fastigheter kompletteras med växtbäddar eller dylik lösning. Takvatten
bör ledas genom utkast mot gräsmattor. För delområde 2 bör takvattnet
avvattnas söder ut för att minska belastningen på de krossdiken som ligger
norr om delområdet. Rening som redovisas i rapport är endast den som
uppnås inom planområdet.
För att öka reningen av dagvattnet kan tak och vägdagvattnet separeras, då
vägdagvatten i större utsträckning är mer förorenat än takvatten. Där
dagvatten inte går att leda till översilningsytan kan filterbrunnar anläggas på
lämpliga ställen. Detta för att öka reningen och hjälpa med att uppfylla
reningskraven, eftersom föroreningskoncentrationerna endast överstiger
kraven med ett litet värde som anses det vara hanterbart i filterbrunnar.
I delområde 3 föreslås det en översilningsyta för uppsamling av dagvatten
från bakgården från radhusen samt att det finns möjlighet att ansluta
krossdiken från delområde 1,2 och 4. Översilningsytan bör anläggas där
goda möjligheter finns för att omhänderta överskottsvatten från krossdiken
etc. Placeringen är endast ett förslag och den bör utredas vidare i
detaljprojektering.
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Framtida avrinningsområden

Delområde 1, 2, 3, 4 samt 5 ligger förhållandevis högt jämfört med
resterande delar i planområdet. Det skiljer cirka 42 meter från lägsta till
högsta punkt med ett avstånd om cirka 550 m.
Beaktande mellan planområdets höjdförutsättning i förhållande till
gatuanslutningar samt tillgänglighet ska göras innan fortsatt projektering av
mark och gata. Detta för att säkerställa att inga skador sker på byggnader
och infrastruktur. De olika nivåerna gör att delområde 1, 2, 3, 4 samt 5
kommer behöva byggas på platåer och gatan kommer troligen få en lutning
mellan 2-7%. Dagvatten från gata får inte tränga in på tomtmark, detta kan
avgränsas med hjälp av föreslagna krossdiken.
Dagvattenutredningen kommer att slutföras under granskningstiden.
Värme

För uppvärmning av byggnaderna inom planområdet används enskilda
lösningar.
El

Två nya nätstationer är utbyggda inom området och räcker för att försörja
planområdet med el. I detaljplanen har avsatts ytor för dessa byggnader.
Avfall

Finspångs Tekniska Verk ansvarar på uppdrag av Finspångs kommun för
avfallshanteringen inom planområdet.
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Ut mot riksväg 51 finns ett område avsatt för eventuell framtida
återvinningsstation för papper, glas etc.
Elektronisk kommunikation

Området försörjs med fiberanslutning i Finets regi. Denna förläggs gärna
tillsammans med el-kraften till respektive fastighet.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar som
behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande.
Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan
fungerar som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden
i frågor som rör fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, vatten och
avloppsanläggningar, vägar mm regleras, prövas och genomförs enligt
respektive lag.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning och genomförandeorganisation
Huvudmannaskap för allmän plats

Finspångs kommun är inte huvudman för allmän plats inom planområdet.
Skälet till detta är att planområdet ligger inom ett område där angränsande
och närliggande bebyggelseområden har enskilt huvudmannaskap och
därför ska samma princip för huvudmannaskap gälla för detta område.
Exploatören är ansvarig för utbyggnad och iordningställande av allmänplats
så som lokalgator, gång- och cykelvägar (gc-vägar) samt åtgärder inom
naturmarken.
Utförandet och utbyggnad av allmän plats regleras närmare i
exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören (se ytterligare
information under ”Avtal” nedan).
Byggande av lokalgator, övriga anläggningar på allmän platsmark , bekostas
samt samordnas av exploatören.
För skötsel av allmän plats ska en eller flera gemensamhetsanläggningar
inrättas. Förvaltningen ska ske genom så kallad föreningsförvaltning, det
vill säga att en samfällighetsförening bildas.
Vilka fastigheter som ska ingå i en gemensamhetsanläggning avgörs inte i
detaljplanen utan av Lantmäterimyndigheten genom en anläggningsförrättning.
Huvudmannaskap vatten, avlopp och dagvatten

Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA.
Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är kommunalt för vatten och avlopp samt dagvatten. När beslut om
verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten finns är Finspångs
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kommun genom Finspångs Tekniska Verk huvudman för vatten, avlopp och
dagvatten inom planområdet.
Den befintliga vattentäkten ligger inom en privat fastighet, om denna ska
nyttjas i den kommunala anläggningen måste rådighet säkras innan ett genomförande av detaljplanen.
El, tele och elektrisk kommunikation

Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet och TeliaSonera
Access AB är huvudman för telenätet. Finet AB är huvudman för fibernätet
inom planområdet.
Respektive ledningsägare till de allmänna ledningarna ansvarar för dess
utbyggnad, drift och underhåll fram till leveranspunkten för respektive
fastighet.
Kvartersmark

Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande inom sin
kvartersmark genom att respektive område utformas och bebyggs enligt
detaljplanen.
Exploatören ansvarar för och bekostar allt ledningsarbete inom kvartersmark
som ligger efter förbindelsepunkt till respektive servisanslutning.
Fastighetsägaren ska anmäla till respektive huvudman om anslutning av
vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele etc när anslutning är aktuell.
Fastighetsbildning

Avstyckning av nya fastigheter, bildande av gemensamhetsanläggningar och
andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av Lantmäterimyndigheten.
Bygglov/ anmälan

Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs
kommun, Bygg- och miljöenheten.
Till Bygg- och miljöenheten lämnas även anmälan i de fall endast teknisk
prövning erfordras.
Nybyggnadskarta beställs hos Samhällsplaneringsenheten.
Genomförandetid

Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen.
Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller upphävas endast om
det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka
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inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning.
Avtal
Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören.
Exploateringsavtalet ska vara undertecknat av exploatören innan
detaljplanen kan antas.
Avtal om markåtkomst för gemensamhetsanläggning

Ett avtal om markåtkomst för gemensamhetsanläggning för GATA och
NATUR bör tecknas mellan exploatören och fastighetsägaren till Vistinge
6:24 innan detaljplanen antas.
Preliminär tidplan

Planering:
Samråd om detaljplan
Granskning av detaljplan
Detaljplan laga kraft *
Genomförande kvartersmark och
allmän plats

Vintern 2017-2018
Våren 2019
Sommaren 2019
Projektering och utbyggnad av
allmän plats planeras att påbörjas
som snart detaljplanen vinner laga
kraft. Byggande av bostäder kan
ske när allmän plats är färdigställd.

*Den preliminära tidplanen anger tider utifrån förutsättningen att
kommunstyrelsens beslut om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid
ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas
upp till två år framåt i tiden, vilket medför motsvarande förskjutning av
genomförandet.
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Planområdet berör följande fastigheter:
Fastighet:

Ägare:

Del av Melby 3:16

Melby Hills AB

Del av Vistinge 6:24

Fredhen Förvaltning AB

Del av Melby 3:3

Anders Carlsson

Melby FS:3 (Fiskesamfällighet)

Delägande fastigheter:
Melby 3:3
Melby 5:1

Kvartersmark

Fastighetsbildning inom kvartersmarken sker på initiativ av fastighetsägarna
själva. Åtgärder som enbart berör en enskild fastighet, t ex avstyckning, kan
endast sökas av den fastighetsägaren.
Åtgärder som berör två eller flera fastighetsägare, t ex fastighetsreglering,
kan sökas med t ex en överenskommelse mellan parterna som grund för
ansökan av någon av de berörda fastighetsägarna.
Allmän platsmark

Utöver fastigheten Melby 3:16 (ägs av exploatören) berörs även del av
Vistinge 6:24 av allmän platsmark (GATA och NATUR) samt Melby 3:3 av
allmän platsmark (NATUR) och vattenområde (Vattentäkt).
Området som utgör allmän plats ska upplåtas till gemensamhetsanläggning
som ska bildas för allmän platsmark.
Exploatören ska träffa ett avtal med fastighetsägaren till Vistinge 6:24
gällande markåtkomst för allmän platsmark.
Se vidare under Gemensamhetsanläggning nedan.
Gemensamhetsanläggning

En eller flera gemensamhetsanläggningar ska inrättas för allmän plats;
lokalgator, grönområden/natur mm.
Ansvar för att söka om anläggningsförrättning gällande inrättande av
gemensamhetsanläggning/-ar samt beskrivning av vilka anläggningar som
ska ingå och dess standard beskrivs närmare i exploateringsavtalet mellan
kommunen och exploatören. Det är dock Lantmäterimyndigheten som
beslutar om vilka fastigheter som lämpligtvis ska delta i, för området,
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nödvändiga gemensamhetsanläggning och vilka andelstal för såväl
utförande som drift varje fastighets ska erhålla.
Servitut

Ett avtalsservitut som medger allmän gång- och cykeltrafik genom
planområdet finns och gäller till förmån för kommunen.
Ledningsrätt

Ledningsrätter på allmän platsmark och kvartersmark kommer bli aktuellt
för kommunala VA-ledningar.
Ekonomiska frågor
Planekonomi

Enligt det planavtal som tecknats mellan Melby Hills AB och Finspångs
kommun ska Melby Hills AB betala för kommunens kostnader och arbete
enligt självkostnadsprincipen kvartalsvis mot faktura.
Övrig planavgift tas inte ut.
Kvartersmark, intäkter och kostnader

Exploatören ansvarar för samtliga utbyggnadskostnader inom sin
kvartersmark.
Allmän plats, kostnader och finansiering

Exploatören ansvarar för samtliga utbyggnadskostnader för allmän plats så
som projektering och utbyggnad av lokalgator samt åtgärder för
iordningställande av naturmarken.
Blivande gemensamhetsanläggning/-ar ska inte belastas av några kostnader
för utbyggnaden av allmän plats.
Driftkostnader

Drift och underhåll av allmänna platser och anläggningar (gator, naturmark
mm) inom detaljplanen bekostas av deltagande fastigheter i
gemensamhetsanläggningen enligt det andelstal som beslutas av
Lantmäterimyndigheten i anläggningsförrättningen.
Exploatören ansvarar för drift och underhåll fram till dess att
gemensamhetsanläggningen och samfällighetsföreningen är bildad.
Vatten/avlopp, el/energi, tele mm

Anslutnings- och brukningsavgifter tas ut enligt taxa före respektive
ändamål av ledningsägare och operatörer.
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Fastighetsbildning mm

Ersättningar för marköverföringar bestäms genom överenskommelse mellan
berörda parter.
I de fall överenskommelse inte kan uppnås kan lantmäterimyndigheten
besluta om ersättning.
Exploatören ansvarar för samtliga förrättningskostnader avseende
inrättandet av gemensamhetsanläggning/-ar.
Bygglov, anmälan och planavgift

Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan.

Deltagande i planarbetet
Projektgruppen för detaljplanen består av följande personer:
Lina Alm
Therese Grundström
Marika Sjödin
Daniel Svanér
Anders Svensson
Jonny Sävenhed

Översiktsplanerare
Byggnadsingenjör
Naturvårdssamordnare
Räddningstjänsten
Mark- och exploateringsingenjör
Enhetschef Bygg- och miljöenheten

Marti Lehtmets
My Wigren
Emil Widgren
Isak Sandberg

Finspångs Tekniska Verk
Finspångs Tekniska Verk
Finspångs Tekniska Verk
Finspångs Tekniska Verk

Sven-Åke Andersson Finet
Johan Graf
Lina Graf

Svefa AB
Svefa AB

Esbjörn Larsson
Kenny Wissmar

Aurum Fastighetsutveckling
Aurum Fastighetsutveckling

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Återvinningsstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
Vattentäkt med tillhörande pumpstation, PBL 4
kap. 5 § 1 st 3 p.
Dagvattenhantering, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Lokalgata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
Gångväg, Cykelväg, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
Naturområde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.
Naturområde med höga naturvärden, PBL 4 kap.
8 § 1 st 2 p.
Vattentäkt, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Höjd: RH2000

Markens höjd över nollplanet ska vara angivet
värde i meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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komplementbyggnader är 60 kvadratmeter per
fastighet eller tomt, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Terrasshus får uppföras med en största
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Detaljplan Melby 3:16
Sammanfattning
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2015-08-31 att ta fram en ny
detaljplan för 60-90 bostäder på del av fastigheterna Melby 3:3 och Melby 3:16.
Planförslaget utgår från att naturen och utblickarna är områdets starkaste kvaliteter
och struktur och bebyggelse ska anpassas till natur och terräng.
Granskningen av detaljplanen pågår fram till den 17 juni 2019. Detta medför att
beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen inte kan ske på
kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni. Förvaltningen föreslår istället att
delegation ges till kommunstyrelsens ordförande att föreslå kommunfullmäktige att
anta detaljplanen.
Antagandet av detaljplanen utgår från delgiven granskningshandling kompletterad
med för kommunstyrelsen muntligt redovisad granskningsutlåtande t o m 2019-0617.
Huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av
enbostadshus, parhus och radhus i högst två våningar på del av fastigheten Melby
3:16. På del av området tillåts terrasshus uppföras. I området ges också möjlighet att
uppföra en förskolebyggnad med två våningar.
Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Inom
området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning
med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60 hushåll).
Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är kommunalt
för vatten och avlopp samt dagvatten. När beslut om verksamhetsområde för vatten
och avlopp samt dagvatten finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska
Verk huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet.
I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och avlopp.
Genomförande av detaljplanen
För att säkerställa ett genomförande av detaljplanen har ett exploateringsavtal tagit
fram. Avtalet har skrivits under av exploatören.
Planprocess
Samråd genomfördes 27 november 2017 till 19 januari 2018.
Granskning genomförs 29 maj till 17 juni 2019.
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att kommunstyrelsens ordförande ges delegation för att besluta om att
föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Melby 3:16 m.fl. i enlighet
med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, under förutsättning att inga hinder
föreligger.
2. Att paragrafen justeras omedelbart
Förvaltningens förslag till beslut av kommunfullmäktige
1. Att anta detaljplanen för Melby 3:16 m fl i enlighet med 5 kap. 27 § planoch bygglagen

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
tertial 1 visar ett underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Sektor social omsorg erhöll 2019-05-16 utslag från förvaltningsrätten att Finspångs kommun
åläggs att betala 900 tkr i särskild avgift enligt 28 a § LSS för underlåtenhet att inom skälig tid
verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Denna summa är
inte med i prognosen ovan.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än
budgeterat. För sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har
en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler
bidrar till de ekonomiska svårigheterna.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler
som inte är optimala för verksamheten.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag
visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med de befarade
underskotten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna tertialrapport 1, 2019
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Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
tertial 1 visar ett underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Sektor social omsorg erhöll 2019-05-16 utslag från förvaltningsrätten att Finspångs kommun
åläggs att betala 900 tkr i särskild avgift enligt 28 a § LSS för underlåtenhet att inom skälig tid
verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Denna summa är
inte med i prognosen ovan.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än
budgeterat. För sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har
en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler
bidrar till de ekonomiska svårigheterna.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler
som inte är optimala för verksamheten.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara
färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
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visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med de befarade
underskotten.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på ett tillägg; att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma
med en långsiktig plan för att få budget i balans för sektorerna utbildning, social
omsorg och vård och omsorg. Återrapportering ska ske på kommunstyrelsen den
30 september 2019.
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att förvaltningen ska återkomma med en långsiktig plan för att få budget i
balans för sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Återrapportering ska ske på kommunstyrelsen den 30 september 2019.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att godkänna tertialrapport 1, 2019

-----
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EKONOMISK

RAPPORTERING

Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning tertial 1 visar ett
underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten finns inom
sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än budgeterat. För
sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst köpta platser för
placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt
socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som
drivs i egen regi.
Ledningsstaben och sektor samhällsbyggnad har prognosavvikelser på enhetsnivå, men i det närmaste
ett resultat i balans på sektorsnivå.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan har svårt att
rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin resurstilldelning, men för att
klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen sedan några terminer, vilket genererar
underskott i verksamheten. Det finns även några små skolenheter inom grundskolan som har svårt
att få resurserna att räcka till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i
balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och det programutbud
som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar till de
ekonomiska svårigheterna.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar med stora
omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens äldreomsorg i ett tidigare skede än
förut från slutenvården. Inom ett av boendena krävs en högre bemanning på grund av problem med
logistiken i befintliga lokaler som inte är optimala för verksamheten.
Den politiska ledningen visar i prognosen ett underskott på 0,35 mkr, vilket beror på
omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till kapitalkostnader för
nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara färdigställda under året. Medel finns för att
starta en öppen förskola, start sker först nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag visar ett överskott
mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
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Kommuntotal
Resultaträkning kommun
Totalt

Årsbudget

Ack Utfall i Bokslut fg
Utfall

% av

Prognos Avvikelse

år

budget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning

-237 353

-84 311

35,5%

-239 923

2 570

1 478 360

475 911

32,2% 1 517 235 1 507 972

-29 612

61 595

16 228

1 302 602

407 828

-1 017 839

-339 547

33,4%

-989 347 -1 018 641

26,3%

-305 439
57 745

58 193

3 402

31,3% 1 269 541 1 326 242

-23 640
802

-282 408

-96 923

34,3%

-273 296

-290 767

8 359

Välfärdsmiljarderna

-21 219

-4 589

21,6%

-21 854

-13 767

-7 452

Finansiella intäkter

-25 599

-7 837

30,6%

-32 742

-24 058

-1 541

31 743

7 093

22,3%

25 229

24 896

6 847

-33 975 267,1%

-22 468

3 905

-16 625

Finansiella kostnader
Årets resultat

-12 720

Den stora förändringen av verksamhetens intäkter från bokslut 2018 till budget 2019 beror på
minskade bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Resultatrapport kommun
Totalt

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos

Avvikelse

-206 707

7 271

år

årsbudget
Försäljning
Taxor och avgifter

-199 436

-66 255

33 %

-244 042

-40 869

-13 248

32 %

-40 198

-41 936

1 067

Hyror och arrenden

-143 049

-47 943

34 %

-153 958

-145 084

2 035

Bidrag

-133 306

-51 912

39 %

-190 496

-133 049

-257

Övriga intäkter

-283 638

-93 196

33 %

-285 827

-283 850

212

SUMMA INTÄKTER

-800 297

-272 555

34 %

-914 521

-810 625

10 328

1 291 579

414 260

32 %

1 330 280

1 302 794

-11 215

14 833

3 492

24 %

14 492

14 798

35

Lokal/driftkostnader

226 872

76 300

34 %

240 231

230 659

-3 787

Diverse tjänster

109 524

28 900

26 %

96 293

106 353

3 171

54 744

17 823

33 %

51 020

54 207

537

241 317

77 863

32 %

252 949

240 379

938

Kost/livsmedel

61 563

19 833

32 %

61 821

61 312

251

Material och inventarier

21 104

6 467

31 %

26 234

21 076

28

Fordon/transporter

35 597

12 220

34 %

36 984

35 579

18

Övriga kostnader

14 155

6 998

49 %

16 013

13 352

803

Avskrivningar och intern ränta

85 870

22 296

26 %

88 698

79 136

6 734

Löner och arvoden inkl PO
Personalrelaterade kostnader

Bidrag och transfereringar
Köp av verksamhet

Övriga resultatkonton

-1 369 581

-447 871

33 % -1 322 962 -1 345 115

-24 466

SUMMA KOSTNADER

787 577

238 580

30 %

892 052

814 530

-26 953

TOTAL

-12 720

-33 975

267 %

-22 468

3 905

-16 625
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Sektorer nettoredovisning
Sektorer

Årsbudget

Ack

Ack Bokslut fg

Utfall Utfall i %

Prognos Avvikelse

år

av
Budget
Politisk organisation

14 396

4 005

28 %

14 373

14 747

-351

Ledningsstab

114 651

36 412

32 %

113 475

114 582

69

Social omsorg

225 519

79 841

35 %

245 031

240 957

-15 438

75 352

21 828

29 %

76 643

75 471

-119

Utbildning

535 927 183 849

34 %

538 696

546 427

-10 500

Vård och omsorg

288 238

98 181

34 %

292 339

290 308

-2 070

32 850

-3 433

-10 %

-7 668

26 369

6 481

35 % -1 295 358 -1 304 956

5 303

Samhällsbyggnad

Kommungemensamma kostnader
Finansenheten
Total

-1 299 653 -454 657
-12 720

-33 975

267 %

-22 468

3 905

-16 625

Sektorer specifikation kostnader/intäkter
Sektorer

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

Budget
Intäkter

-1 605

-615

38 %

-1 524

-1 608

3

Kostnader

16 001

4 620

29 %

15 896

16 355

-354

Politisk organisation

14 396

4 005

28 %

14 373

14 747

-351

Intäkter

-57 032

-19 991

35 %

-92 626

-57 063

31

Kostnader

171 683

56 403

33 %

206 101

171 645

38

Ledningsstab

114 651

36 412

32 %

113 475

114 582

69

Intäkter

-58 840

-25 516

43 %

-97 347

-58 464

-376

Kostnader

284 359

105 357

37 %

342 379

299 421

-15 062

Social omsorg

225 519

79 841

35 %

245 031

240 957

-15 438

-204 155

-68 754

34 %

-219 131

-206 463

2 308

279 508

90 581

32 %

295 774

281 935

-2 427

75 352

21 828

29 %

76 643

75 471

-119

Intäkter

-86 380

-27 223

32 %

-91 948

-86 480

100

Kostnader

622 307

211 072

34 %

630 645

632 907

-10 600

Utbildning

535 927

183 849

34 %

538 696

546 427

-10 500

-104 858

-35 362

34 %

-112 402

-112 529

7 671

Kostnader

393 096

133 543

34 %

404 742

402 837

-9 741

Vård och omsorg

288 238

98 181

34 %

292 339

290 308

-2 070

Intäkter

-13 269

-4 446

34 %

-14 016

-13 339

70

Kostnader

46 119

1 013

2%

6 348

39 708

6 411

Kommungemensamma

32 850

-3 433

-10 %

-7 668

26 369

6 481

-1 640 532

-545 611

33 % -1 633 718 -1 640 247

-285

Intäkter
Kostnader
Samhällsbyggnad

Intäkter

kostnader
Intäkter
Kostnader
Finansenheten
Total

340 879

90 954

-1 299 653

-454 657

-12 720

-33 975

335 291

5 588

35 % -1 295 358 -1 304 956

27 %

5 303

267 %

338 359
-22 468

3 905

-16 625
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Sektor Ledningsstab
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Kostnader
Ledningsstab
Intäkter
Kostnader
Kommundirektör

0

358

0%

0

0

0

0

358

0%

0

0

0

-125

0

0%

-149

-125

0

4 614

1 060

23%

3 991

4 614

0

4 489

1 060

24%

3 842

4 489

0

-1 727

-896

52%

-1 275

-1 758

31

Kostnader

7 953

2 809

35%

6 760

7 973

-20

Kommunikationsavdelning

6 226

1 914

31%

5 484

6 215

11

Intäkter

-1 211

-374

31%

-2 098

-1 211

0

Kostnader

38 555

12 833

33%

41 540

38 555

0

Utvecklings och näringslivsavd

37 344

12 459

33%

39 442

37 344

0

Intäkter

-1 101

-702

64%

-1 090

-1 101

0

Kostnader

10 010

3 467

35%

10 710

10 010

0

Bibliotek

8 909

2 766

31%

9 620

9 309

0

-895

-680

76%

-867

-895

0

Kostnader

7 873

2 715

34%

7 520

7 873

0

Kulturskola

6 978

2 035

29%

6 653

6 978

0

Intäkter

-4 456

-1 858

42%

-3 806

-4 456

0

Kostnader

12 982

3 962

31%

13 461

12 982

0

8 526

2 104

25%

9 655

8 526

0

Intäkter

Intäkter

Kulturhuset
Intäkter

0

-359

0%

0

0

0

Kostnader

1 435

732

51%

1 748

1 435

0

Integrationsinsatser

1 435

373

26%

1 748

1 435

0

Intäkter

-4 122

-571

14%

-3 848

-4 122

0

Kostnader

15 872

4 685

30%

14 751

15 762

110

HR-avdelning

11 750

4 114

35%

10 903

11 640

110

Intäkter

-8 246

-2 680

33%

-44 922

-8 246

0

8 540

2 730

32%

45 004

8 540

0

Kostnader
Bemanningscentralen

294

50

17%

82

294

0

-752

-8

1%

-492

-752

0

Kostnader

13 503

4 352

32%

12 942

13 555

-52

Ekonomi och

12 751

4 344

34%

12 451

12 803

-52

-20 508

-7 306

36%

-20 326

-20 508

0

26 019

8 294

32%

25 240

26 019

0

5 511

988

18%

4 914

5 511

0

Intäkter

styrningsavdelning
Intäkter
Kostnader
IT avdelning
Intäkter

-13 889

-4 557

33%

-13 753

-13 889

0

Kostnader

24 327

8 405

35%

22 436

24 327

0

Kansliavdelningen

10 438

3 847

37%

8 683

10 438

0

114 651

36 412

32%

113 475

114 982

69

Total
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Kommentar till prognosen
Ledningsstaben räknar totalt sett med mindre avvikelser mot budget.
HR-avdelningen rapporterar en avvikelse på feriearbetarna. Överskottet beror till stor del på att fler
elever i vård- och omsorgsprogrammet får semestervikariat istället för feriearbete. Ett visst antal
elever önskar också feriearbete inom annat yrkesområde än ett som gör det möjligt att erbjuda 6timmars arbetsdagar.
Ekonomi- och styrningsavdelningen rapporterar ett underskott med 52 tkr. Avdelningen har ett
sparbeting på 1,1 mkr men förväntas inte klara hela betinget för året.
Den hyressänkning som flytten av biblioteket innebär motsvarar enhetens bidrag till allmänna
besparingar. Då intäkterna från gymnasieskolorna kommer att bli avsevärt lägre behöver ytterligare
besparingar göras. Detta innebär allmänna neddragningar samt att vakanta tjänster inte kommer att
kunna tillsättas. Delvis motverkas denna neddragning av en tjänst som bibliotekspedagog vilken
finansieras med statsbidrag.

Prognosantaganden

Prognosen bygger på att biblioteket får medel från utvecklings- och omställningspotten för att
finansiera flytten till nya lokaler.
Ekonomi- och styrningsavdelningen klarar en stor del av sparbetinget tack vare föräldraledigheter och
sjukfrånvaro.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Ekonomi- och styrningsavdelningen kommer att se över bemanningen på avdelningen för att
långsiktigt klara sparbetinget.
Biblioteket kommer inte att tillsätta vakanta tjänster.
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Sektor Social Omsorg
Avdelning/Enhet

Årsbudget

Ack utfall Ack Utfall i % Bokslut fg år

Prognos Avvikelse

av årsbudget
Intäkter

0

-33

0%

-21 490

0

0

Kostnader

13 549

4 067

30%

18 723

13 859

-310

Sektorsledning SO

13 549

4 033

30%

-2 767

13 859

-310

Intäkter

-7 158

-2 303

32%

-7 279

-7 158

0

Kostnader

42 257

13 924

33%

44 899

42 854

-597

Individ- och familjeomsorg

35 099

11 621

33%

37 620

35 696

-597

Intäkter

-2 227

-1 070

48%

-531

-2 227

0

Kostnader

29 904

10 145

34%

28 806

30 404

-500

IFO Försörjningsstöd

27 677

9 076

33%

28 274

28 177

-500

-300

-50

17%

-455

-260

-40

4 300

1 324

31%

6 828

6 260

-1 960

Intäkter
Kostnader
Placeringar vuxna

4 000

1 274

32%

6 373

6 000

-2 000

Intäkter

-1 524

-367

24%

-2 059

-1 738

214

Kostnader

36 624

11 099

30%

40 476

33 447

3 177

Placeringar BoU

35 100

10 732

31%

38 418

31 709

3 391

-894

-324

36%

-833

-957

63

10 507

6 592

63%

24 665

21 521

-11 014
-10 951

Intäkter
Kostnader
Köpta platser LSS/SoL

9 613

6 268

65%

23 832

20 564

Intäkter

-5 893

-2 093

36%

-6 533

-5 893

0

Kostnader

64 494

22 276

35%

66 912

66 324

-1 830

Boende samt boendestöd LSS/SoL

58 601

20 183

34%

60 378

60 431

-1 830

Intäkter

-1 436

-220

15%

-1 700

-1 436

0

Kostnader

12 403

3 977

32%

19 987

12 403

0

Daglig verksamhet LSS/SoL

10 967

3 757

34%

18 287

10 967

0

-27 108

-8 650

32%

-26 695

-27 108

0

Kostnader

43 948

14 625

33%

38 149

45 954

-2 006

Personlig assistans LSS/SFB

16 840

5 975

35%

11 454

18 846

-2 006

-89

-36

40%

-121

-89

0

8 662

2 901

33%

6 539

9 297

-635

Intäkter

Intäkter
Kostnader
Övriga insatser LSS/SoL

8 573

2 865

33%

6 418

9 208

-635

Intäkter

-5 134

-7 617

148%

-29 371

-5 134

0

Kostnader

10 634

11 542

109%

34 894

10 634

0

5 500

3 925

71%

5 522

5 500

0

-7 077

-2 752

39%

-281

-6 464

-613

7 077

2 884

41%

11 500

6 464

613

0

131

0%

11 220

0

0

225 519

79 841

35%

245 031

240 957

-15 438

Arbetsmarknadsenheten
Intäkter
Kostnader
Ensamkommande BoU
Total

Kommentar till prognosen

Köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och Socialtjänstlagen (SoL) visar ett stort underskott. Detta beror på att dessa placeringar är
väsentligt dyrare än de platser som kommunen bedriver.
För placeringar vuxna är prognosen 6 mkr, vilket är i paritet med föregående års resultat. Mellan
2017 och 2018 minskade kostnaden med cirka 4 mkr, vilket var ett resultat av verksamhetens ökade
arbete med till exempel egen utslussning i Finspång. Ytterligare minskning av dessa kostnader
kommer troligtvis inte kunna ske.
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Kostnaderna för placeringar barn och unga fortsätter att minska. Föregående år minskade
kostnaderna med 7,2 mkr och för 2019 beräknas minskningen bli ytterligare 3,4 mkr. Denna
förbättring av resultatet är en följd av stora förändringar inom kommunens organisation för individoch familjeomsorg. Ett mer nära ledarskap har införts och fler handläggare har anställts istället för att
hyra in konsulter.
För kommunens egna boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL, beräknas ett
underskott. Det beror bland annat på att antalet insatser med boendestöd ser ut att fortsatt öka.
Nettokostnaden för den personliga assistansen är prognostiserad till 18,8 mkr, vilket är cirka 1 mkr
lägre än föregående år. Av denna är 11,6 mkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande
20 första timmarna. 0,7 mkr är kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 1,8 mkr är
kostnader för personlig assistans enligt LSS. De 4,7 mkr som återstår av nettokostnaden är en följd
av att schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar
bland annat förkortad arbetstid, rätten till heltid, chefer samt administration. De egna
sjuklönekostnader är också något som inte täcks av ersättningen samt att kostnaden för väntetid
endast ersätts med en fjärdedel av en hel timersättning.
Under övriga insatser LSS och SoL visar på ett underskott på 0,6 mkr som beror på stora och
komplexa behov hos brukare inom verksamhet för korttidsvistelse och korttidstillsyn.
Individ- och familjeomsorgens prognostiserade underskott beror på lokalkostnader för missbruksvård
för vuxna.
Det arbetas aktivt med att minska kostnaderna för personal och lokaler inom verksamheten för
ensamkommande barn som i dagsläget ser ut att kunna täckas av intäkterna från Migrationsverket.
Inför 2019 beräknades sektor social omsorgs underskott i budgeten ligga på 16,5 mkr. Prognosen
visar nu på ett underskott på 15,4 mkr.

Prognosantaganden

Inom prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 1,2 mkr för tillkommande ärenden under
året.
Inom prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 2,6 mkr för tillkommande
ärenden under året.
Sektorsledningen har 1 mkr i buffert för tillkommande kostnader under året.
De individer som lämnar projektet extratjänster och inte går vidare till studier eller arbete beräknas
kosta 0,5 mkr i försörjningsstöd.
Ojämnt fördelade intäkter samt förväntade pensionsavgångar ger ett lite snedfördelat utfall över året
för arbetsmarknadsenheten.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa placeringar, vilka idag
är mellan 0,5–3 mkr dyrare än våra egna placeringar på gruppboende. Kommunens boenden är
fullbelagda och ett stort behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden råder.
Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med två utredningar som ska bidra till att minska
underskottet samt öka kvaliteten för brukarna. Det ena är digitalisering av tidskrivning för att minska
administrationstiden och det andra är en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen.
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Under 2019 är förhoppningen att den minskade administrationstiden för tidskrivning ska kunna
användas till att se över rätten till förhöjd timersättning för att öka kommunens intäkter.
Sektor social omsorg har nu påbörjat arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till
bättre kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas med olika förslag på hur
verksamheten kan få ner kostnader för övertid och vikariehantering inom sektorn.
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Sektor Samhällsbyggnad
Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Intäkter

-4 911

-2 211

Kostnader

9 971

Bygg- och miljöenheten

5 060

Intäkter
Kostnader

45 %

-4 327

-4 923

12

3 143

32 %

9 272

9 983

-12

932

18 %

4 945

5 060

0

-107 005

-35 797

33 %

-116 761

-108 796

1 791

114 710

35 245

31 %

125 087

116 501

-1 791

7 706

-552

-7 %

8 326

7 705

0

-15 763

-5 935

38 %

-19 550

-15 763

0

15 760

5 970

38 %

19 812

15 760

0

-3

35

0%

262

-3

0

-25 111

-8 311

33 %

-24 889

-25 111

0

27 364

9 033

33 %

24 918

27 364

0

2 253

723

32 %

29

2 253

0

-30 320

-9 870

33 %

-30 378

-30 260

-60

29 595

9 877

33 %

30 840

29 515

80

-726

7

-1 %

462

-746

20

Fastighetsförvaltning
Intäkter
Kostnader
Lokalvårdsservice
Intäkter
Kostnader
Måltid- och lokalvårdsservice
Intäkter
Kostnader
Måltidsservice
Intäkter

-2 095

-496

24 %

-4 255

-2 095

0

Kostnader

28 793

9 749

34 %

33 466

28 932

-139

Räddningstjänst

26 698

9 253

35 %

29 211

26 837

-139

Intäkter

-5 529

-2 434

44 %

-5 417

-6 094

565

Kostnader

34 414

11 250

33 %

35 640

34 979

-565

Samhällsplaneringsenheten

28 885

8 817

31 %

30 223

28 885

0

Kostnader

0

43

0%

0

0

0

Sektorn för samhällsbyggnad

0

43

0%

0

0

0

Intäkter

-880

-14

2%

-205

-880

0

Kostnader

6 347

1 890

30 %

3 291

6 347

0

Sektorsövergripande

5 467

1 877

34 %

3 087

5 467

0

-12 542

-3 687

29 %

-13 349

-12 542

0

12 554

4 380

35 %

13 447

12 554

0

13

693

0%

98

13

0

75 352

21 828

29 %

76 643

75 471

-119

Intäkter
Kostnader
Transportenhet
Total

Kommentar till prognosen
Sektor Samhällsbyggnad
Under 2019 planeras överföring av fastighetsförvaltningen från Vallonbygden till kommunen och
sektor samhällsbyggnad.
Under kommungemensamma medel finns 800 tkr som avser tjänster, som kommer att äskas för en
detaljplanehandläggare samt en strateg på heltid.
Flytt av parkeringsövervakning från transportenheten till samhällsplanering har genomförts.
Energirådgivning som för närvarande köps ifrån Norrköpings kommun hämtas hem under våren till
bygg- och miljöenheten. Ny tobakslag gör att handläggning köps från Motala kommun. Till sektor
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samhällsbyggnad har säkerhetssamordning och alkoholtillsyn överförts från näringslivs- och
utvecklingsavdelningen under året, i överföringen ingår besparingskrav.
Med anledning av flera nya verksamheter och vakanta tjänster finns stor osäkerhet i prognosen.
Räddningstjänst
Under 2018 så var det flera av personalen på räddningstjänsten som på grund av bränder inte tog ut
all sin semester, vilket innebar att det betalades ut under 2019. Det innebär ett underskott på 130
tkr mot budgeterat.
Räddningstjänstens tekniska verksamhetssystem har uppdaterat en ny modul för
70 tkr som inte var budgeterat.
Måltidsservice
I årets budgetarbete genomfördes en hel del förbättringar, vilket ser ut att ha skapat möjlighet för en
budget i balans. Personalkostnaderna är lägre jämfört med samma period förra året samt för 2018
totalt.
Utifrån den kostmodell som ligger till grund för debitering och den uppdelning av det rörliga priset
som sker i kostdatasystemet Aivo skulle en förenkling behövas, då det skapar stor administration.
Det behövs en samsyn för hur mycket faktureringen ska specificeras, ställt mot den arbetstid som
behövs. Ett komplicerat registreringssystem ger mindre tid till måltidsservice huvudsyssla, att laga god
och näringsriktig mat med så lite svinn som möjligt.
Sammanfattningsvis bedömer verksamheten att några stora tillagningskök kommer uppvisa avvikelser
vid året slut, vilket är beroende av faktiskt antal portioner.
Transportenheten
Det finns en hel del osäkerhet samt flera utmaningar i enhetens budget. Dels avslutar Region
Östergötland avtalet i mitten av året, vilket innebär bortfall av intäkter.
Portionsmat, matdistribution, körs efter gamla avtalet i väntan på att ett nytt avtal ska godkännas,
vilket innebär lägre pris. Enheten har fått extra löneökning i april efter särskilt beslut, detta påverkar
utfall på lönerna, då ramjustering för löneökning ännu inte genomförts.
Lokalvårdservice
Det är beslutat att verksamheten höjer priserna från januari 2019. Detta då lokalvårdservice
prissättning var bristfällig och bland annat inte tog höjd för restid emellan de olika lokalvårdsobjekten.
Med den nya prismodellen är bedömningen att budgeten kommer hållas, efter att genomgång gjorts
med respektive beställare och nya avtals har slutits.
En fördröjning har skett av dessa genomgångar vilket ger att delar av det mångåriga underskottet
kommer att kunna hämtas upp under året men att resterade delar kommer att återspeglas i 2020
resultat.
Personalkostnaderna är lägre jämfört med 2018. Antalet vikarietimmar har minskat och hålls nere.
Verksamheten har fortfarande en hel del utmaningar men sammanfattningsvis så har
förbättringsarbetet under 2018 gett resultat.
Samhällsplaneringsenhet
Det finns risker i delar av verksamheten. Kostnaderna för vinterväghållning beräknas överskrida
budget då en ny entreprenadupphandling genomförts som innebär ökade kostnader. Kostnaderna för
gatubelysning förväntas bli högre än budgeterat. Åtgärdsplan för att klara budget är att uppta
diskussion med Finspångs tekniska verk angående ändrad ersättningsmodell för gatubelysningen.
Avseende skogsverksamheten så har förra årets torra sommar, påverkat kommunens skogsinnehav
negativt genom angrepp från granbarkborren.
I nuläge är det oklart hur drabbat kommunens skogsinnehav är men det står klart att det kommer
uppstå extra kostnader för avverkning som inte varit inplanerad.
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Inplanerade åtgärder, enligt ovan, samt högre intäkter inom mätning och planverksamheten förväntas
möta upp ökade kostnader inom verksamheterna. Helårsprognosen för samhällsplaneringsenheten
förväntas i nuläget hålla budget.
Fastighetsenheten
Fastighetsenheten räknar med att helårsprognosen för enheten kommer att kunna ge ett nollresultat.
Intäkterna och kostnaderna är högre än förväntat främst beroende på tillkomsten av Lillängens
förskola som objekt, vilket ger högre hyresintäkter och högre kapitalkostnader.
Gällande förvaltningsersättning har Vallonbygden anmält att de kommer få svårt att klara sig inom
tilldelad ersättning och förväntas göra ett underskott om 3 - 3,5 mkr. Därutöver finns
tilläggsbeställningar för 0,3 mkr.
Det finns en riskreserv inbyggd i budgeten som kan täcka visst underskott. Verksamhetsövergången
från Vallonbygden till kommunen kommer dock innebära ökade kostnader under 2019, hur stor
kostnadsökningen blir är däremot osäkert i dagsläget.
Några tjänster har under våren varit vakanta och det har lett till att kostnaden för personal är lägre
än budgeterat. Under hösten kommer kostnaderna att öka, hur mycket beror på hur
verksamhetsövergången förlöper.
Bygg- och miljöenheten
Prognosen för helåret visar inte på någon avvikelse. Viss osäkerhet finns gällande intäkter för
prövning, timtillsyn och sanktionsavgifter där det är svårt att förutsäga antal och typ av ärenden.

Prognosantaganden

Interna serviceenheters prognoser bygger på att rekrytering av servicechef kommer vara klar och
tillsatt till hösten, samt att inga större förändringar kommer att ske inom verksamheternas volymer.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Bevaka volymer hos intern service samt följa upp riskzoner hos enheternas budget.
Ett uppdrag har lämnats till Ekonomi- och styrningsavdelningen att utveckla budgetmetod och process
för exploateringsbudgetar. Resultatet av den beräknas bli ett tydligare avstämningsmaterial om
ambitionsnivåer till politiken inför 2020.
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Sektor utbildning
Verksamheter

Årsbudget

Ack Utfall Ack Utfall i
% av
Budget

Bokslut fg
år

Prognos

Avvikelse

Intäkter
Kostnader
Utbildning gemensamt
Intäkter
Kostnader
Grundskola
Intäkter
Kostnader
Förskola
Intäkter
Kostnader
Gymnasiet
Intäkter
Kostnader
Vuxenutbildning

-3 753
43 548
39 795
-41 076
291 474
250 398
-20 848
160 004
139 156
-14 572
110 709
96 137
-6 130
16 571
10 441

-1 982
15 101
13 119
-12 489
99 196
86 707
-9 264
52 843
43 579
-1 992
38 344
36 351
-1 497
5 589
4 092

53 %
35 %
33 %
30 %
34 %
35 %
44 %
33 %
31 %
14 %
35 %
38 %
24 %
34 %
39 %

-3 785
37 579
33 794
-32 720
287 829
255 108
-23 476
164 275
140 800
-21 366
118 382
97 016
-10 601
22 580
11 979

-3 753
43 348
39 595
-41 076
296 874
255 798
-20 848
160 304
139 456
-14 572
115 309
100 737
-6 230
17 071
10 841

0
200
200
0
-5 400
-5 400
0
-300
-300
0
-4 600
-4 600
100
-500
-400

Total

535 927

183 849

34 %

538 696

546 427

-10 500

Kommentar till prognosen

Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna ledning och
utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessutom ingår
centrala barn- och elevhälsan med språkenheten. Prognosmässigt så visar centrala barn- och
elevhälsan överskott med 0,2 mkr till följd av vakanta tjänster. För övriga delar finns det så här långt
inget som pekar på budgetavvikelser.
Grundskolans rektorsområden inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar
tillsammans ett underskott på 5,4 mkr. Merparten av detta problem var tydligt redan i
budgetprocessen. Underskottet handlar uteslutande om personalkostnader som inte ryms inom
tilldelade budgetramar. Den främsta anledningen är att skolorna upplever problem med att, inom sin
budgetram, ordna extra resurser för barn med behov av särskilt stöd. För två skolor, Viggestorpsoch Storängsskolan, så har bemanningen sedan några terminer tillbaka ökats för att kunna vidta de
åtgärder som varit nödvändiga för att klara lagens krav. Denna satsning har också, till delar, fortsatt
på Nyhemsskolan 7-9 som samtidigt brottas med anpassningsproblem till följd av elevminskning och
därmed mindre budgetram. Hällestads rektorsområde avsätter stora resurser för ett litet antal elever
med väldigt stora behov.
Inom två rektorsområden, med några relativt sett små skolenheter, så räcker inte tilldelad normal
elevpeng för att klara bemanningen och en budget i balans på respektive enhet. Grundskolan
gemensamt med bland annat skolskjutsar och interkommunala kostnader, statsbidrag och
fritidshemsavgifter uppvisar så här långt inga budgetavvikelser.
Förskolans sex chefsområden visar sammantaget en prognos på - 0,3 mkr. Av kommunens satsning
på 6,5 mkr i budgeten för 2019 har sektorn valt att lägga 5,2 mkr på förskolan, detta efter en följd av
år med budgetunderskott. Nu är bemanning och övriga kostnader väl anpassade till givna
budgetramar men utrymmet för extra stöd till barn med stora behov, för läromedel samt
förbrukningsvaror är begränsat. Ett önskemål om pedagogiska måltider finns i verksamheten, detta är
just nu inte uppfyllt. Underskottet på 0,3 mkr kommer från en situation med ett antal barn med stora
behov av särskilt stöd som valt att gå kvar i förskolan i stället för att gå till förskoleklass till hösten.
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Förskolan gemensamt med bland annat interkommunala kostnader, statsbidrag och förskoleavgifter
uppvisar så här långt inga budgetavvikelser.
Budgeten för omsorg på obekväma tider på Högklint är 2,0 mkr, vilket är den ramtilldelning som
sektorn fått för detta. Verksamheten kom igång under hösten 2018 och omfattning har så här långt
varit relativt liten. De ekonomiska konsekvenserna för helåret är svåra att beräkna eftersom
verksamhetsvolymen är svårbedömd. Det finns relativt stora fasta kostnader men en stor ökning av
volym skulle medföra en betydande ökning av rörliga personalkostnader. Just nu lämnas en
nollprognos.
Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 5 mkr. Detta problem, att
rymma verksamheten inom given ram, var tydligt redan i budgetprocessen.
Bergska gymnasiet bildningen, med nationella program visar en prognos på - 4 mkr. Verksamheten
erhåller en intern elevpeng per elev på respektive program. Elevpengen rimmar med de
programpriser som finns i samverkansområdet. Problemet är att klara ekonomin med nuvarande
elevvolym och det utbud av program och inriktningar som skolan har med givna programpriser.
Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per elev, detta gäller även för
övriga fasta omkostnader som verksamheten har. Inför höstterminen 2019 så räknar man med ökat
antal elever, detta är inräknat i nuvarande prognos.
Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola
prognostiserar ett underskott med 3,8 mkr. Verksamheten erhåller en internt bestämd elevpeng per
elev på IM och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. Antalet elever på IM minskade under 2018
och prognosen är fortsatt minskning under 2019, detta i sig är ju positivt. Verksamheterna är mycket
personalintensiva. Under 2018 genomfördes en betydande anpassning av bemanningen och denna
fortsätter under 2019. Trots detta finns problem att klara budgeten utifrån given finansiering. En
betydande förklaring till problemen är de förhållandevis höga kostnaderna för lokaler, de är
nyrenoverade med högt kvadratmeterpris. Lokalkostnaden per elev blir hög, ungefär 30 tkr per år.
Det utgör drygt 17 procent av budgeterad kostnad för hela verksamheten.
Gymnasiet externt visade under 2018 en ökning med 32 elever från vårterminen till höstterminen,
inklusive en ökning av elever på specialskolor med tre elever. Elevantalet förväntas öka med
ytterligare 10 elever under 2019. En väsentlig ökning av budgeten har gjorts, den omfattar nu cirka 58
mkr för elevavgifter till andra kommuner och friskolor. Så här lång finns inget som visar att det blir
budgetavvikelser.
I den interna potten för elevpeng för gymnasieverksamheten har lagts en reserv på 3,2 mkr. Denna
kommer från ramtilldelningen för gymnasiesärskolan som enligt sektorns bedömning var för stor i
förhållande till antalet elever. Prognosen är att dessa pengar ej förbrukas och att budgetposten visar
överskott med 3,2 mkr som får balansera delar av underskott i den övriga gymnasieverksamheten.
Vuxenutbildningens prognos är ett underskott på 0,4 mkr. Personalkostnaderna förväntas
överstiga budget med 0,7 mkr. För försäljning av utbildning till andra kommuner är prognosen ett
överskott med 0,1 mkr. Restriktiv hållning när det gäller köp av distansutbildning förväntas ge ett
överskott på 0,2 mkr under hösten.

Prognosantaganden

I sektorn centralt finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller
upplösas för att förbättra resultatet. Undantaget är den del av ramtilldelningen av gymnasiesärskolan
som lagts i elevpengspotten för gymnasiet, se resonemang ovan.
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Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av
genomförda insatser via statsbidrag godkänns.
Ett antal chefsområden inom grundskolan och gymnasiet gick in i verksamhetsåret med underbalans i
budget. Dessa underbalanser redovisas som underskott i prognosen.
Beträffande utfallet för lokalvård så finns farhågor för kostnadsökningar, en ny prissättningsmodell
tillämpas och nya städavtal ska tas fram under året. Konsekvenserna av detta kan i nuläget inte
beräknas eftersom avtalen ännu inte är klara. Budgeten för lokalvård (14,4 mkr) är lagd utifrån
utgångsläget 2018.
Det råder en viss osäkerhet när det gäller möjligheterna till ersättning från Migrationsverket för
elever på gymnasiet. Problemet är antalet elever och att veta vilken status eleverna har beroende på
ålder, om de har fått permanent uppehållstillstånd eller om de hanteras under den nya gymnasielagen.
En utredning kommer att göras inom sektorn för att få bättre grepp om detta. Ersättningarna utgör
en viktig del av finansieringen av gymnasieverksamheten framför allt inom IM. Budgeten för 2019 är
intäkter på 6,1 mkr. En viss reservation angående prognoserna för detta måste lämnas.

Åtgärder för budget i balans

Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av
organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att,
om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn
inte fattas några beslut om konkreta sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av
verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp.
I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymer och med
uppräkning normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och
förväntade intäkter. Med anledning av detta så lades ett generellt sparbeting på alla verksamhetsdelar
på 1,8% för att komma närmare en budget i balans. Bedömningen som därefter gjordes var att
verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. Resultatet blev i ett
antal fall underbalanserade budgetar vid årets början.
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Sektor vård och omsorg
Avdelning/Enhet

Årsbudget

Ack utfall Ack Utfall i Bokslut fg år

Prognos Avvikelse

% av
årsbudget
Intäkter
Kostnader
Vård och omsorg centralt

-38 328

-10 940

29%

-40 162

-39 628

1 300

23 053

7 642

33%

24 073

20 803

2 250

-15 275

-3 298

29%

-16 089

-18 825

3 550

Intäkter

0

-5

0%

0

0

0

Kostnader

17 736

4 600

26%

17 536

16 519

1 217

Myndighetskontoret

17 736

4 595

26%

17 536

16 519

1 217

-93

-78

84%

-2 102

-143

50

31 744

10 909

34%

34 554

32 384

-640

Intäkter
Kostnader
Hälso- och sjukvårdsorg.

31 651

10 830

34%

32 452

32 241

-590

Intäkter

-63 851

-23 472

37%

-64 886

-70 408

6 557

Kostnader

144 582

51 631

36%

147 391

151 598

-7 016

Hemtjänst

80 731

28 159

35%

82 505

81 190

-459

Intäkter

-2 586

-867

34%

-5 253

-2 350

-236

Kostnader

175 981

58 762

33%

181 187

181 533

-5 552

Särskilt boende

173 395

57 895

33%

175 934

179 183

-5 788

Total

288 238

98 181

34%

292 339

290 308

-2 070

Kommentar till prognosen

Vård och omsorg visar ett underskott på 2,1 mkr.
För att öka möjligheten till ett nära ledarskap och skapa hanterbara chefsområden har sektorn valt
att skapa ytterligare ett chefsled. Två strategtjänster har omvandlats till verksamhetschefstjänster och
en verksamhetschef har nyrekryterats. På enhetschefsnivå kommer gruppen att utökas med två
enhetschefer under hösten. Utökningen är nödvändig för att möta det ökade behovet av
omsorgsinsatser men innebär en ökad kostnad för sektorn.
Vård och omsorg centralt
Vård och omsorg centralt visar ett överskott på 3,6 mkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter
i form av äldreomsorgsavgifter samt på kapitalkostnader då investeringsprojekt för året inte påbörjats
ännu.
Hemtjänst
Hemtjänsttimmarna totalt har ökat under våren, framför allt inom Betarens, Hällestads och Skedevis
områden. På de enheter där ökningen skett har det inneburit högre vikarie-omfattning. För
hemtjänstenheterna på den östra sidan har timmarna minskat vilket medför svårigheter att minska
personalkostnaderna inom samma tidsram och omfattning.
Särskilt boende
Ett ökat antal äldre med stora omsorgsbehov under våren har inneburit fullbelagda boenden och
beslut om särskilt boende har inte kunnat verkställas inom lagstadgade tre månader. För att minska
den akuta platsbristen som råder inom kommunens särskilda boenden har Betarens vårdboende och
Storängsgården ändrat användningsområde för några rum till tillfälliga lägenheter. De utökade
platserna beräknas kosta 0,1 mkr i personal- och materialkostnader utöver budget.
Sektorns korttidsboende Sergelsgården har under det senaste året haft flera brukare med mycket
höga omvårdnadsbehov. I syfte att korta tiden för slutenvård skrivs äldre såväl som unga multisjuka
med stora omvårdnadsbehov ut tidigare för omhändertagande inom kommunens äldreomsorg. Sedan
april har Sergelsgården en person som kräver extra bemanning dygnet runt. Det medför en utökad
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kostnad på cirka 2 mkr. Sju personer under 65 år har vårdats på Sergelsgården under längre, över 1
år, och kortare tid.
Ovanstående beskrivning av allt fler multisjuka med stora medicinska behov och stora
omvårdnadsbehov återfinns inom samtliga områden i sektor vård och omsorg, men märks hittills
mest på Sergelsgården med dess speciella inriktning.
Storängsgården visar ett underskott 2,7 mkr, som främst beror på höga personalkostnader.
Orsakerna bakom de höga personalkostnaderna är hög sjukfrånvaro och svårigheter att få logistiken
inom boendet att fungera vilket försvårar samordning av personalresurser.

Prognosantaganden

Sektorn har tidigare haft en buffert centralt för att kunna täcka upp oväntade kostnader och ökade
volymer. På grund av besparingskravet på 9 mkr finns det i år inte utrymme för en sådan buffert.
Sedan 2015 har sektorn mottagit statsbidrag om 5 mkr per år för ökad bemanning. Bidraget har varit
mycket uppskattat på enheterna men finns inte kvar under 2019. Det innebär att enheter som använt
statsbidragen för att höja sin grundbemanning måste minska sin personalstyrka eller finansiera den
inom egen budgetram.
I myndighetskontorets budget finns flera poster som är svåra att prognostisera såsom till exempel
färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning. I dagsläget ser dessa poster ut att visa ett överskott
på 1 mkr. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det, främst avseende bostadsanpassning, kan
aktualiseras ärenden som innebär mycket stora kostnader. Det prognosticerade överskottet kan då
istället visa ett underskott.
Då det under en längre tid varit svårt att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal har arbetsgrupperna
under senaste åren tidvis gått underbemannade. Detta har medfört hård belastning på de som varit i
tjänst, vilket bidragit till långtidssjukskrivningar och dålig arbetsmiljö. Då det inte finns vikarier att
tillgå för denna personalkategori behöver all frånvaro täckas upp med tillsvidareanställda
medarbetare. Enheten har därför valt att ha ett visst överskott av personal, för att säkra arbetsmiljö
och tillgång till legitimerade medarbetare över tid.
Under våren har enheten haft framgång i rekryteringar och under sommar och tidig höst kommer ett
antal nya medarbetare. I uppföljning på året ser det ut som att hälso- och sjukvårdsorganisationen
utifrån dessa nyrekryteringar kommer att göra ett underskott. Men med ett effektivt nyttjande av
dessa personalresurser och med erfarenheten av en föränderlig personalgrupp är riskerna mycket
små att detta skulle generera ett ekonomiskt underskott. Bemanningsfrågan följs nogsamt och skulle
det visa sig finnas anledning att tänka om finns planer att samverka om personalresursen med
närsjukvården i Finspång.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

I sektorns organisationsöversyn lyftes behovet av att skapa hanterbara chefsområden med ett nära
ledarskap med syftet att vara en attraktiv arbetsplats. Förändringen ska även bidra till att ge utrymme
för digitaliserings- och effektiviseringsarbete.
Sektorn har en fortsatt hög vikarieomfattning. En av tre årsarbetare i verksamheterna är en vikarie.
Detta har påverkan på arbetsmiljön, sjukfrånvaron, effektiviteten och kontinuiteten. Utifrån detta och
projektet översyn av processer inom bemanning skapades ett uppdrag med fokus på rätt
grundbemanning som påbörjades under hösten 2018 och kommer att fortsätta under 2019.
Uppdraget innebär att alla enheter ska ha uppdaterade bemanningskrav för att säkra att rätt person
med rätt kompetens är på rätt plats vid rätt tid. Målet med uppdraget är att vara en attraktiv
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arbetsplats, minska övertiden, minska sjukfrånvaron samt minska vikarieomfattningen. Detta medför
en ökad effektivitet med minskade kostnader något som är absolut nödvändigt för att möta
framtidens utmaningar inom äldreomsorgen.
Myndighetskontoret kommer under våren arbeta med att ta fram riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag. Riktlinjerna kommer att beskriva det förändrade arbetssätt som pågår, grundat på
Boverkets handbok samt de bedömningskriterier som är möjliga att utgå ifrån enligt gällande
lagstiftning. Riktlinjerna kan komma att göra bedömningarna om bostadsanpassningsbidrag mer
restriktiva. Myndighetskontoret har också i uppdrag att intensifiera uppföljningen av fattade
biståndsbeslut för att säkra att besluten är aktuella.
Hemtjänstenheterna kommer fortsätta arbete aktivt med effektiv schemaplanering för att minska
spilltid. För att möta volymförändringar kommer enheterna att arbeta vidare med frågan kring
samverkan, för att minska personalkostnaderna och vikarieomfattningen.
Storängsgårdens underskott beror bland annat på svårigheterna med samordning av personalresurser
på grund av lokalerna. En omorganisering och ombyggnation av avdelningar är precis gjord och bör
visa effekt under året i form av lägre vikarieomfattning och bättre samarbetsmöjligheter mellan
avdelningarna. Storängsgårdens svårigheter med logistiken på grund av lokalernas utformning avhjälps
delvis men inte helt med denna ombyggnation, vilket beskrivs i rapporten ”Utbyggnad av
boendeplatser inom äldreomsorgen – Behov och möjliga alternativ”, presenterad för
kommunstyrelsen i april 2019.
Sektorn kommer också att initiera en diskussion och ett arbete utifrån socialtjänstlagens begrepp
”skälig levnadsnivå”. Det finns starka skäl att titta på om de förändringar som skett i samhället
avseende bland annat digitaliseringen kan bidra till ett förändrat sätt att säkerställa att våra äldre får
sina behov tillgodosedda.
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Politisk ledning
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos

Avvikelse

år

årsbudget
Kostnader

4 459

1 037

23%

3 268

4 459

0

629

209

33%

298

629

0

Kommunfullmäktige

4 459

1 037

23%

3 268

4 459

0

Kostnader

1 207

123

10%

769

1 207

0

varav beredningar

Revisionen

1 207

123

10%

769

1 207

0

-1 092

-99

9%

-1 091

-1 092

0

Kostnader

3 504

1 090

31%

3 732

3 504

0

Överförmyndaren

2 412

991

41%

2 641

2 412

0

Kostnader

128

96

75%

100

195

-67

Bygg- och miljönämnd

128

96

75%

100

195

-67

-513

-516

101%

-433

-516

3

1 207

205

17%

1 333

1 210

-3

Intäkter

Intäkter
Kostnader
Valnämnden

694

-311

-45%

900

694

0

5 496

2 069

38%

6 695

5 780

-284

varav sociala myndighetsnämnden

287

98

34%

278

287

0

varav KS medel för oförutsedda behov

700

60

9%

174

700

0

5 496

2 069

38%

6 695

5 780

-284

14 396

4 005

28%

14 373

14 747

-351

Kostnader

Kommunstyrelsen
Total

Kommentar till prognosen
Under året utgår ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevald enligt avtal vilket påverkar
Kommunstyrelsens resultat.
Bygg- och miljönämnden redovisar ökade kostnader för sammanträdesarvoden och ersättning
förlorad arbetstid.
KS medel för oförutsedda
behov
Budget

723

Beslut:
Täckningskollen - licensavgift

-40 KS 161114 (år 2016-2020)

Bidrag LP-stiftelsen*)

-50 KS 170123 (år 2017-2018)

East sweden-medlemsinsats*)

-10 KS delbesl 170206 (from år 2017)

Industridag Östergötland 2018

-25 KS beslut 180122

Energiriket-medfinansiering testbädd

-25 KS delbeslut170308 (år 2017-2018)

Seniorgalan

-20 KS delbeslut 180109

Hyreskostnad DHR träffpunkt Nyhem

-10 KS delbeslut 180531

Tobaksfri duo

-10 KS delbeslut 181113

Summa beslut:

-190

Kvar att förbruka/prognosavvikelse:

533

19
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EKONOMISK

RAPPORTERING

Kommungemensamma kostnader
Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Lönepott

21 862

0

0%

0

21 862

0

Lokalpool

1 324

403

30%

1 959

1 324

0

Centrala medel omplacering o rehab.

369

38

10%

184

369

0

Samordningsförbundet

600

169

28%

542

509

91

Landsbygdsutveckling

317

89

28%

267

267

50

Mellanskillnad CNG

0

0

0%

900

0

0

Ledarutvecklingsinsatser

264

34

0%

273

264

0

Partsgemensam kompetensutveckling

175

57

0%

140

175

0

Kompetensutvecklingsmedel

317

56

18%

343

317

0

4 510

0

0%

0

4 510

0

375

0

0%

369

375

0

-13 339

-4 446

33%

-14 000

-13 339

0

Utvecklings- och omställningspott
Medlemskap CKS
Upplösning fonderade flyktingmedel
Personalsociala åtgärder

300

0

0%

325

300

0

Kulturyta Rejmyre

200

67

34%

200

200

0

Sjuk-frisktjänst

0

0

0%

592

0

0

529

100

19%

238

529

0

Internränta nya investeringar

5 454

0

0%

0

1 454

4 000

Avskrivningar nya investeringar

4 938

0

0%

0

3 738

1 200

Vägföreningar

500

0

0%

0

500

0

E-handel

150

0

0%

0

150

0

Lönekartläggning

135

0

0%

0

65

70

2 000

0

0%

0

2 000

0

70

0

0%

0

0

70

1 000

0

0%

0

0

1 000

800

0

0%

0

800

0

32 850

-3 433

-10%

-7 668

26 369

6 481

Medarbetarenkät, Helix mm

Digitalisering
Avgiftssänkning Kulturskolan
Öppen förskola
Tjänster plan och bygglov
Total

Kommentar till prognosen

Inom kommungemensamma kostnader och intäkter har kommunen samlat en del av de gemensamma
poster som inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns budget för nya avskrivningar kopplat till
investeringsbudgeten, utvecklingsmedel, och kommunens lokalpool. Även medel till
samordningsförbundet och andra projekt såsom landsbygdsutveckling och ledarskapsutveckling
återfinns här.
Flera av kommunens pågående investeringsprojekt kommer inte hinna att avslutas under året eller
påverkar resultatet under del av året, vilket medför lägre kostnader för nya avskrivningar och
internränta.
Sektor utbildningen fortsätter att utreda uppstart av öppen förskola, prognosen är att
verksamheterna startar först nästa år.

20
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EKONOMISK

RAPPORTERING

Prognosantaganden
I dagsläget finns flera ärenden från sektorerna om att erhålla pengar från utvecklings-och
omställningspotten som ska hanteras av Kommunstyrelsen. Prognosen förutsätter att alla medel
förbrukas under året.

Utvecklings- och omställningspott
Budget i tkr

4 950

Ramjusteringar per tertial 1:
Locker Room Talk

-140 KS 180910 till sektor utbildning

Platsutveckling Rejmyre

-300 KS 181001 till ledningsstaben

Marknadsföring O-ringen

-300 KS 190506

Summa beslut:

-740

Kvar att förbruka:

4 210

Finansenheten
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Intäkter

-1 321 466

-441 059

33% -1 283 997 -1 323 175

1 709

Skatter och stadsbidrag

-1 321 466

-441 059

33% -1 283 997 -1 323 175

1 709

-23 097

-8 663

Intäkter
Kostnader

38%

-35 014

-22 658

-439

3 202

1 623

51%

2987

3 232

-30

-19 895

-7 040

35%

-32 027

-19 426

-469

Intäkter

0

-34

0%

-5 327

0

0

Kostnader

0

16

0%

6 460

1 037

-1 037

Övriga kommungemensamma

0

0

0%

1 133

1 037

-1 037

-704

-503

71%

-9 235

-704

0

108

14

13%

684

108

0

Finansiella intäkter och
kostnader

Intäkter
Kostnader
Pensionsportföljen
Intäkter
Kostnader
Internbanken

-596

-489

82%

-8 551

-596

0

-21 107

-4 787

23%

-19 319

-19 107

-2 000

26 612

5 416

20%

20 023

19 612

7 000

5 505

629

11%

704

505

5 000

Intäkter

0

-43

0%

-12 435

0

0

Kostnader

0

43

0%

208

0

0

Stb Migrationsverket

0

0

0%

-12 227

0

0

-274 158

-90 522

33%

-268 391

-274 158

0

Kostnader

224 785

74 374

33%

220 747

224 685

100

PO o arbgiv avg

-49 373

-16 148

33%

-47 644

-49 473

100

86 172

9 470

11%

87 251

86 172

0

86 172

9 470

11%

87 251

86 172

0

-1 299 653

-454 655

35% -1 295 358 -1 304 956

5 303

Intäkter

Kostnader
Pensioner o löneskatt
Total

21
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EKONOMISK

RAPPORTERING

Kommentar till prognosen

Sveriges kommuner och landsting (SKL)s senaste prognos för årets skatter och statsbidrag medför
ett prognostiserat överskott jämfört med budget. Utjämningssystemet ger lägre bidrag än budgeterat
samtidigt som årets skatteintäkter beräknas bli högre.
Genomsnittlig lånekostnad för kommunens upptagna lån är lägre än budgeterat, flera lån har omsatts
till en lägre ränta än tidigare. Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken blir
samtidigt lägre då debiteringen baseras på genomsnittlig ränta och ett påslag.
Flera av kommunens pågående investeringsprojekt kommer inte hinna att avslutas under året eller
påverkar endast resultatet under del av året, vilket medför lägre interna ränteintäkter till
finansenheten.
Övriga kommungemensamma kostnader och intäkter inkluderar kostnader avseende
förgävesprojekteringar för parkering Lillsjöbäcken då underlaget inte kan användas vidare. Ett nytt
höjdsystem genererar en ny inmätning av området samtidigt som hela anläggningen måste flyttas för
att undvika eventuell rasrisk. Här återfinns även lönekostnader för avgående kommundirektör.

22
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EKONOMISK

RAPPORTERING

Förändring av ekonomiska ramar
Anslag

Budget

Ram-

strategisk

2019

justeringar

Beslut

plan 2019
Kommunfullmäktige

4 459

4 459

0

Överförmyndaren

2 412

2 412

0

Revisionen

1 207

1 207

0

Valnämnden

694

694

0

Bygg- och miljönämnden

128

128

0

5 496

5 496

0

700

700

0

114 700

114 651

Kommunstyrelsen inkl sociala
myndighetsnämnden
varav KS medel för oförutsedda
behov
Ledningsstaben

-49
700 Säkerhetssamordnare

från samhällsb.

704 Väktartjänster

från samhällsb.

622 GDPR-tjänst

från sektorerna

-781 Miljöstrateg
-1 894 Sänkt internränta, internhyra

till samhällsb.
till finansenheten/samhällsb.

300 Kulturskoletaxa

från kommungem.

300 Platsutveckling Rejmyre

från kommungem.
utvecklingspotten

Sektor samhällsbyggnad

75 896

75 353

-543
-9 246 Sänkt internränta
2 253 nya kapitalkostnader
-1 051 Löneöverssyn 2018 serviceenheten

till köpande sektorer

7 700 Justering internhyror

till/från övriga sektor

-700 Säkerhetssamordnare
-704 Väktartjänster
500 Vägsamfälligheter

Sektor social omsorg

225 630

225 519

till ledningsstaben
från ledningsstaben

-111

-25 Sänkt internränta, internhyra
535 927

till ledningsstaben
från kommungem.

-76 GDPR-tjänst

26 Löneöverssyn 2018 serviceenheten

533 858

till ledningsstaben

781 Miljöstrateg

-112 GDPR-tjänst
Sektor utbildning

till finansenheten
från kommungem.

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.

2 069
815 Löneöverssyn 2018 serviceenheten
-247 GDPR-tjänst
-6 139 Sänkt internränta, internhyra

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.

4 500 IT i skolan

från kommungem.

2 000 Barnomsorg obekväm arbetstid

från kommungem.

1 000 Skolbibliotek

från kommungem.

140 Locker room talk

från kommungem.
utvecklingspotten

Sektor Vård och omsorg

288 807

288 238

-569
210 Löneöverssyn 2018 serviceenheten
-187 GDPR-tjänst
-592 Sänkt internränta, internhyra

Kommungemensamma

43 090

32 850

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.

-10 240

kostnader
-2 253 nya kapitalkostnader

till sektor utb.

-2 000 Barnomsorg obekväm arbetstid

till sektor utb.

-1 000 Skolbibliotek
-300 Kulturskoletaxa
253 Sänkt internränta, internhyra
Utvecklings- och omställningspotten:

-140 Locker room talk
-300 Platsutveckling Rejmyre

Ekonomiska ramar
Finansenheten

1 296 377

1 286 934

-1 309 597 -1 299 654
-13 220

-12 720

till sektor utb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.
till sektor utb.
till ledningsstaben

-8 646
9 943
9 943 Sänkt internränta

Total

sektor samhällsbyggnad

-4 500 IT i skolan

-500 Vägsamfälligheter ombudgetering

från sektorerna
till sektor samhällsb.

från eget kapital
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Finspångs
Förvaltnings- och
Industrihus AB

Delårsrapport
2019-04-30

AFFÄRSPLAN 2018-2020

ORG NR 556012-6228
99

FFIA
Resultaträkning

3186

2019-01-01

Utfall
Utfall
2018-04-30 2018-12-31

Budget
Utfall
2019 2019-04-30

Prognos
2019

Diff mot
Budget
-82
0
0
-62

Intäkter
Hyra
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall

1 070
11
0
5

3 273
211
0
-54

3 322
211
0
-38

1 062
11
0
-30

32%

80%

3 240
211
0
-100

1 086

3 429

3 495

1 043

30%

3 351

-144

-73
-103
-98
-97
-22
-7
0
-21
0
-74

-282
-306
-262
-591
-103
-26
0
-25
-255
-167

-243
-400
-262
-616
-80
-2
-18
-47
0
-103

-20
-115
-88
-98
-27
-13
0
0
0
-33

8%

32%

-243
-400
-262
-616
-80
-20
-18
-45
0
-103

0
0
0
0
0
-18
0
2
0
0

-496

-2 017

-1 771

-396

22%

-1 787

-16

Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Övrigt underhåll
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning byggnader

0
0
0
0
0
-248

0
0
0
0
-109
-754

-100
-100
0
-200
-110
-759

0
0
0
0
0
-248

0%

33%

-100
-100
0
-200
-110
-759

0
0
0
0
0
0

BRUTTORESULTAT

342

549

655

399

61%

495

-160

Administration
Administration, avskrivningar
Marknadsföring
Summa administration

-160
-17
0
-177

-665
-53
-7
-725

-644
-53
0
-697

11
-17
0
-7

-2%

1%

-644
-53
0
-697

0
0
0
0
0

RÖRELSERESULTAT

165

-176

-42

393

-935%

-202

-160

0
0
0
-187
0
-187

1 209
0
0
-746
0
463

552
0
0
-772
0
-220

0
0
0
-189
0
-189

0%

86%

552
0
0
-772
0
-220

0
0
0
0
0
0
0

-23

287

-262

203

-78%

-422

-160

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0%

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

-273
4

0
-185

0
0

0%

0
-185

0
0

-23

19

-447

203

-607

-160

Intäkter totalt

5%
0%

Driftkostnader
Fastighetsskötsel

Reparationer o löpande underhåll
Fastighetsel
Uppvärmning
V/A
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Avskrivna fordringar
Övriga driftkostnader

Summa driftskostnader

29%
34%
16%
34%
675%
0%
0%
0%

Underhållskostnad
0%
0%
0%
0%

Administration och marknadsföring
33%
0%

Finansiella kostnader netto
Koncernbidrag
Finansiella intäkter
Räntebidrag
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

0%
0%
25%
0%

Jämförelsestörande poster
Realisationsvinst
Realisationsförlust
Kostnader av engångskaraktär
Restituerad skatt
Summa jämförelsestörande poster

0%
0%
0%

Skatter
Skatt p g a ändrad taxering
Latent skatt

RESULTAT

AFFÄRSPLAN 2018-2020

0%

ORG NR 556012-6228
100

Kommentar:
Budget uppgår till -447 tkr för 2019
Förväntade avvikelser i dagsläget finns på intäktssidan i Rejmyre, huvudsakligen
beroende på att Gästgiveriet har saknat hyresgäst under våren. Fastigheten har haft svårt
att bära sina egna driftkostnader under de senaste åren.
Koncernbidrag prognostiserat till 552 tkr, utfallet år 2017 uppgick till 2,4 Mkr och år
2018 till 1,2 Mkr.
I övrigt inga kända större driftavvikelser som påverkar resultatet.
Förväntat resultat -607 tkr (avvikelse på -160 tkr).

AFFÄRSPLAN 2018-2020

ORG NR 556012-6228
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Kommunstyrelsen

Tertialrapport 1

2019-05-13

Vallonbygden AB överlämnar härmed tertialrapport 1 för 2019.
Resultat efter finansnetto för egna fastigheter är per 2019-04-30 3 498 tkr.
Affärsområde egna fastigheter:

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588

i

Nettointäkter ligger i linje med budgeterat belopp.

i

Fastighetsskötsel ligger ca 2% över budget för tertial 1 eller ca 185 tkr högre än
budgeterat värde uttryckt i kronor. Om man jämför med utfall för samma period 2018
ligger vi ca 200 tkr lägre, dock har halkbekämpning varit ca 400 tkr lägre jämfört med
samma period i fjol.

i

Kostnader för reparationer och löpande underhåll ligger över budget för tertial 1 eller ca
740 tkr högre än budget. Det är de vanliga problemen i form av vattenskador etc. som gör
att vi svårt att klara detta konto mot budget. Jämfört mot föregående år är siffran ca 825
tkr högre. Vi har i detta belopp oreglerade försäkringsskador om ca 210 tkr.

i

Fastighetsel ligger över budget med 10% eller ca 560 tkr utryckt i kronor, dock har vi ju
passerat ett ”mörkt” kvartal med stort behov av belysning. Enligt vår driftingenjör har vi
2019 spotpriser på el som gör att kostnaden per kwh är lägre på sommarhalvåret. Under
2018 hade vi el till fast pris, d v s priset var lika alla månader på året. Dock får vi under
året följa denna post för att se vad som beror på ökad/ändrad förbrukning i befintliga
fastigheter och hur stor del som beror på de nya förvaltningsobjekt som har tillkommit
under ”resans” gång. Första tertialen 2018 var kostnaden ca 260 tkr lägre än den varit
samma period 2019.

i

Uppvärmning – riktvärde är ca 50 % av förbrukningen ska ske första tertialen enligt FTV:s
normnyckel. Under tertial 1 2019 har förbrukningen varit ca 43% mot budget. Avvikelse
mot linjär budget i kronor blev 1 740 tkr högre än budgeterat värde.

i

V/A och renhållning ligger i något över budget. V/A ca 115 tkr högre och renhållning ca 20
tkr högre än budget.
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i

Övriga driftskostnader ligger under budget uttryckt i procent ca 8% lägre och kronor ca
360 tkr lägre än budget. Det kan finnas några fakturor som tillhör konto men inte är med i
skrivande stund, men borde ha bokats i Tertial 1.

i

Fastighetsförsäkringar ligger något under budget.

i

Sammanfattning är att driftskostnader ligger i högre än budget beroende på ett högre
utfall för fastighetsskötsel, reparationer, fastighetsel och uppvärmning och VA &
renhållning för tertial 1 jämfört med linjär budget.

i

Fastighetsskatten ligger i nivå med budget

i

Räntekostnader ligger i linje med budget
ª Sammanfattning är att finansiella kostnader ligger i nivå med budget

Avskrivningar ligger i nivå med budget.
i

Administration och marknadsföring ligger i nivå budget eller uttryckt i procent 1% lägre
och ca 130 tkr lägre uttryckt i kronor. Det senare består i att årets löneökningar inte har
blivit utbetalda för april månad, utan kommer att komma med maj månads
löneutbetalning.

Resultat 2019 för Affärsområde 1 pekar, precis som budgeterat, på ett plusresultat på ca 9-11 Mkr
för helåret 2019.

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588
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Kommentarer utfall tertial 1 Affärsområde Förvaltade Fastigheter
Utfall är per 2019-04-30 är – 3 084 tkr vid en erhållen förvaltningsersättning om 16 778 för
tertial 1

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588

i

Fastighetsskötsel ligger ca 9% över budget för tertial 1 eller ca 620 tkr högre i kronor
räknat. Jämfört med utfallet året innan ligger fastighetsskötsel ca 510 tkr är lägre. Där av
utgör minskade kostnader för halkbekämpning ca 390 tkr jämfört med samma period i fjol.

i

Kostnader för Reparationer och löpande underhåll ligger lägre än budget. Uttryckt i
procent 4% lägre för tertial 1 eller ca 300 tkr utryckt i kronor.

i

Fastighetsel ligger ca 15% högre än budget eller 1.713 tkr uttryckt i kronor och hänger
samman med att första tertialen är mörkare (mer belysning) än genomsnittet av övriga
året. Enligt vår driftingenjör har vi 2019 spotpriser på el som gör att kostnaden per kwh är
lägre på sommarhalvåret. Under 2018 hade vi el till fast pris, d v s priset var lika alla
månader på året. Dock får vi under året följa denna post för att se vad som beror på
ökad/ändrad förbrukning i befintliga fastigheter och hur stor del som beror på de nya
förvaltningsobjekt som har tillkommit under ”resans” gång. Första tertialen 2018 var
kostnaden ca 630 tkr lägre än den varit samma period 2019.

i

Uppvärmning – riktvärde är ca 50 % av förbrukningen sker under första tertialen enligt
FTV:s normnyckel. Tertial 1 har förbrukningen varit ca 41 % mot budget. Avvikelse mot
linjär budget i kronor blev 1 000 tkr högre. Första tertialen 2018 var kostnaden ca 120 tkr
högre än den varit samma period 2019.

i

V/A ligger lite över budget, uttryckt i procent ca 3% eller i kronor ca 70 tkr. Renhållning
ligger nästan i nivå med budget eller 1% högre i procent och i kronor 5 tkr.

i

Övriga driftskostnader ligger över linjär förbrukning eller uttryckt i procent 4% högre och i
kronor ca 45 tkr högre än linjär förbrukning. Posten består av inbrotts- och brandlarm
och bevakningskostnader. I och med att Finspångs kommun har valt en hög nivå i form av
automat larm blir kostnaden hög för såväl köpta externa tjänster av Siemens, Securitas,
Telia men även internt i form av köpta tjänster av Räddningstjänsten.

i

Fastighetsunderhållet ligger betydligt under budget, utryckt i procent 14% lägre och
uttryckt i kronor ca 400 tkr vilket till största delen beror på en stor prioritering av de
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underhållsåtgärder som utförs och att mycket av planerat underhåll genomförs under
sommarmånaderna.
ª Sammanfattning är att driftskostnader ligger i högre än linjär budget beroende på
ett sämre utfall för, fastighetsskötsel, fastighetsel, uppvärmningskostnader, VA &
renhållning och övriga driftskostnader. Underhållet för första tertialen ligger
under budget. Ser man till uppvärmning för denna period ur ett icke linjärt
perspektiv ligger egentligen utfallet bättre om man ser på denna period som
normalt står för 50% (normnyckel från FTV) av årsförbrukningen (utfall för
perioden 48%).
i

Administration ligger 13% högre än budget uttryckt linjärt i procent och ca 420 tkr högre
uttryckt i kronor. Det senare består i en lägre budget jämfört med vad kostnaden har varit
tidigare år för administration. Jämför med samma period i fjol har kostnaderna minskat
med ca 120 tkr.

Vallonbygden kommer inte med nuvarande erhållen förvaltningsersättning omräknad till
helårsekvivalent att nå ett ”noll” resultat. Det pekar mera åt ett underskott på mellan 3,0-3,5
Mkr på helåret.

Ekonomichef

Bengt Berglund

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588
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Resultaträkning

Totalt
Utfall
2018.04

Utfall
2018.12

Budget
2019

Utfall
2019.04

Prognos
2019

Diff mot
Budget

44 159
16 960
259
-82
-309
60 987

133 682
52 499
823
-283
-805
185 916

137 020
50 337
600
-300
-1 030
186 627

45 901
16 778
167
-77
-384
62 384

137 020
50 337
600
-300
-1 030
186 627

228
-1
-33
23
-41
175

-7 661
-6 559
-7 065
-14 516
-3 775
-1 337
-156
-203
-38
-1 897
-43 207

-20 258
-20 950
-16 889
-32 397
-11 524
-4 006
-692
-610
-299
-5 625
-113 250

-18 562
-20 764
-17 037
-32 277
-11 445
-4 179
-780
-750
-500
-5 280
-111 574

-6 993
-7 361
-7 950
-13 490
-3 996
-1 415
-140
-205
-129
-1 445
-43 123

-19 933
-20 764
-17 310
-32 240
-11 450
-4 170
-780
-750
-500
-5 400
-113 297

-806
-439
-2 271
-2 731
-181
-22
120
45
38
315
-5 932

Lägenhetsunderhåll
Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning
inkl. U
g byggnader
g

-3 467
-1 343
-1 739
-6 549
-565
-5 565

-8 651
-2 194
-3 636
-14 481
-1 742
-17 402

-9 000
-2 828
-4 000
-15 828
-1 800
-18 000

-2 509
-531
-647
-3 687
-600
-5 862

-9 000
-2 800
-4 000
-15 800
-1 800
-18 000

491
411
687
1 589
0
138

BRUTTORESULTAT

5 102

39 042

39 425

9 112

37 730

-4 029

-15 690
-544
0
-611
-16 844
22 197

-13 794
-600
0
-795
-15 189
24 236

-4 891
-205
0
-119
-5 215
3 897

-15 400
-600
0
-795
-16 795
20 935

-293
-5
0
146
-152
-4 182

16
0
-10 021
0
-10 004
12 193

50
0
-10 599
0
-10 549
13 687

3
0
-3 486
0
-3 483
414

50
0
-10 600
0
-16 705
10 385

-14
0
47
0
33
-4 148

3 876
0
0
0
0
0
0
3 876

0
-209
-1 017
0
0
336
-2 072
-2 962

0
0
0
0
0
-3 500
0
-3 500

3 084
0
0
0
0
0
0
3 084

0
0
0
0
-3 500
0
-3 500

3 084
0
0
0
0
1 167
0
3 084

212

9 231

10 185

3 498

6 884
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Intäkter

Hyra
Förvaltningsersättning
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall
Intäkter totalt

Driftkostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer o löpande under
Fastighetsel
Uppvärmning
Vatten
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Avskrivna fordringar
Övriga driftkostnader
Summa driftskostnader

Underhållskostnad

Administration och marknadsföring
Administration
Administration avskrivning
UNG
Marknadsföring
Summa administration, fö
RÖRELSERESULTAT

-5 238
-162
0
-113
-5 513
-411

Finansiella kostnader netto
Finansiella intäkter
Räntebidrag
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnad
RESULTAT EFTER FINANSN

6
0
-3 259
0
-3 253
-3 664

Jämförelsestörande poster
Justering AO 2
Koncernbidrag
Reavinst försäljning av fastigh
Skatt p g a ändrad taxering
Nedskivning
Skatt på årets resultat
Förändring latentskatt
Summa jämförelsestörand

RESULTAT
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Resultaträkning
Intäkter

Hyra
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall
Intäkter totalt

Driftkostnader

Fastighetsskötsel
Reparationer o löpande under
Fastighetsel
Uppvärmning
V/A
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Avskrivna fordringar
Övriga driftkostnader
Summa driftskostnader

Affärsområde 1
Utfall
2018.04

Utfall
2018.12

Budget
2019

Utfall
2019.04

44 159
230
-82
-309
43 999

133 682
624
-283
-805
133 218

137 020
600
-300
-1 030
136 290

45 901
156
-77
-384
45 596

33%

-4 229
-4 347
-2 139
-8 894
-2 864
-988
-152
-203
-38
-1 436
-25 291

-11 568
-14 283
-5 482
-19 002
-8 857
-3 007
-530
-610
-299
-3 949
-67 587

-11 530
-13 290
-5 510
-18 740
-8 750
-3 170
-620
-750
-500
-4 400
-67 260

-4 029
-5 170
-2 395
-7 986
-3 031
-1 074
-140
-205
-129
-1 109
-25 267

35%

-3 467
0
-1 739
0
0
-5 206
-565
-5 565
7 371

-8 651
0
-3 636
0
0
-12 287
-1 742
-17 402
34 201

-9 000
0
-4 000
0
0
-13 000
-1 800
-18 000
36 230

-2 509
0
-647
0
0
-3 156
-600
-5 862
10 712

28%

-10 849
-544
-611
-12 004
22 197

-10 600
-600
-795
-11 995
24 235

-3 407
-205
-119
-3 731
6 981

32%

16
-10 020
0
-10 004
12 193

50
-10 600
0
-10 550
13 685

3
-3 486
0
-3 483
3 498

0
0
0
0
0
0
0

-209
-1 017
0
0
336
-2 072
-2 962

0
0
0
0
-3 500
0
-3 500

0
0
0
0
0
0
0

212

9 231

10 185

3 498

26%
26%
37%
33%

39%
43%
43%
35%
34%
23%
27%
26%
25%
38%

Prognos
2019

Diff mot
Budget

137 020
600
-300
-1 030
136 290

228
-44
23
-41
166

-11 530
-13 290
-5 510
-18 740
-8 750
-3 170
-620
-750
-500
-4 400
-67 260

-185
-740
-558
-1 739
-114
-17
67
45
38
358
-2 847

-9 000
0
-4 000
0
0
-13 000
-1 800
-18 000
36 230

491
0
687
0
0
1 178
0
138
-1 365

-10 600
-600
-795
-11 995
24 235

127
-5
146
268
-1 097

50
-10 600
0
-10 550
13 685

-14
47
0
33
-1 064

0
0
0
0
-3 500
0
-3 500

0
0
0
0
1 167
0
1 167

10 185

-1 064

Underhållskostnad
Lägenhetsunderhåll
Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Övrigt underhåll
Skattereduktion
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning byggnader inkl. U
BRUTTORESULTAT

0%
16%
0%
0%
24%
33%
33%

Administration och marknadsföring
Administration
Administration avskrivning
Marknadsföring
Summa administration, för
RÖRELSERESULTAT

-3 632
-162
-113
-3 907
3 464

34%
15%
31%

Finansiella kostnader netto
Finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnad
RESULTAT EFTER FINANSN

6
-3 259
0
-3 253
212

6%
33%
0%
33%

Jämförelsestörande poster
Koncernbidrag
Reavinst/förlust
Skatt p g a ändrad taxering
Nedskrivning
Skatt på årets resultat
Förändring latent skatt
Summa jämförelsestörand

RESULTAT
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0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Resultaträkning

Förvaltade fastigheter
Utfall
2018.04

Utfall
2018.12

Budget
2019

Utfall
2019.04

16 960
0
29
0
0
16 989

52 499
0
199
0
0
52 697

50 333
0
0
0
0
50 333

16 778
0
11
0
0
16 788

33%

-3 432
-2 213
-4 925
-5 622
-910
-349
-3
0
-460
-17 915

-8 690
-6 667
-11 407
-13 395
-2 667
-999
-163
0
-1 676
-45 663

-7 029
-7 474
-11 527
-13 537
-2 695
-1 009
-160
0
-880
-44 311

-2 964
-2 190
-5 555
-5 504
-965
-341
0
0
-336
-17 857

42%

Lägenhetsunderhåll
Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Övrigt underhåll
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning
inkl. U
g byggnader
g

0
-1 343
0
0
-1 343
0
0

0
-2 194
0
0
-2 194
0
0

0
-2 828
0
0
-2 828
0
0

0
-531
0
0
-531
0
0

BRUTTORESULTAT

-2 269

4 841

3 194

-1 599

-4 841
0
0
-4 841
0

-3 194
0
0
-3 194
0

-1 485
0
0
-1 485
-3 084

46%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
-3 084

0%

3 876
3 876

0
0

0
0

0

0

0

Intäkter

Förvaltningsersättning
Hyra
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall
Intäkter totalt

Prognos
2019

Diff mot
Budget

50 333
0
0
0
0
50 333

0
0
11
0
0
11

-8 400
-7 474
-11 800
-13 500
-2 700
-1 000
-160
0
-1 000
-46 034

-621
301
-1 713
-992
-67
-5
53
0
-43
-3 086

0
-2 800
0
0
-2 800
0
0

0
412
0
0
-60
0
0

1 499

-3 135

-4 800
0
0
-4 800
-3 301

-420
0
0
-420
-3 555

0
0
0
0
0
-3 301

0
0
0
0
0
-3 555

3 084
3 084

0
0

3 084
3 084

0

-3 301

-471

0%
0%
0%
0%
33%

Driftkostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer o löpande under
Fastighetsel
Uppvärmning
V/A
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Övriga driftkostnader
Summa driftskostnader

29%
48%
41%
36%
34%
0%
0%
38%
40%

Underhållskostnad
0%
19%
0%
0%
19%
0%
0%

Administration och marknadsföring
Administration
Administration avskrivning
Annonsering
Summa administration, för
RÖRELSERESULTAT

-1 606
0
0
-1 606
-3 876

0%
0%
46%

Finansiella kostnader netto
Finansiella intäkter
Räntebidrag
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnad
RESULTAT EFTER FINANSN

0
0
0
0
0
-3 876

0%
0%
0%
0%

Jämförelsestörande poster
Över/underskott AO 2

RESULTAT
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FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AB - UPPFÖLJNING TERTIAL 1 2019
Resultaträkning
2019-04-30

Budget
Bokslut Avv ack
ack 2019 ack 2019 BudgetUtfall

Ack
utfall
2018

Årsbudg Prognos Avvikels
2019
2019
e BudProg

1
2
3
4
5
6

Intäkter energi
Intäkter förbränning avfall
Intäkter vatten och avlopp
Intäkter avfall
Intäkter övrigt
Rörelseintäkter

37 402,1
3 280,0
18 081,2
7 499,9
5 085,6
71 348,8

38 830,6
3 372,6
17 696,9
7 065,6
5 335,4
72 301,2

1 428,5
92,6
-384,3
-434,3
249,8
952,4

42 235,4
3 208,1
16 446,4
6 575,7
4 013,2
72 478,7

85 039,2
9 225,0
55 708,0
22 503,4
16 571,8
189 047,5

85 039,2
9 225,0
55 708,0
22 503,4
16 571,8
189 047,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7
8
9
10

Rörelsens sidointäkter
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter
INTÄKTER

11,7
983,3
228,8
72 572,5

23,2
1 300,5
270,6
73 895,5

11,5
317,2
41,8
1 322,9

18,8
1 216,4
454,1
74 168,1

35,0
2 950,0
686,3
192 718,8

35,0
2 950,0
686,3
192 718,8

0,0
0,0
0,0
0,0

11
12
13
14
15
16
17
18

Bränslekostnader
Övriga rörelsekostnader
Underhållskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT

-8 763,2
-9 332,4
-2 721,5
-12 868,3
-13 433,5
-11 617,7
-58 736,7
13 835,8

-8 590,5
-7 369,9
-4 106,4
-13 087,4
-12 664,7
-9 931,4
-55 750,3
18 145,1

172,7
1 962,6
-1 384,9
-219,1
768,8
1 686,3
2 986,4
4 309,3

-12 067,5
-7 127,3
-3 407,1
-11 785,7
-11 084,6
-9 886,7
-55 358,8
18 809,3

-15 507,0
-28 223,7
-11 844,6
-38 675,0
-40 300,6
-34 853,0
-169 403,9
23 314,8

-15 507,0
-28 223,7
-11 844,6
-38 675,0
-40 300,6
-34 853,0
-169 403,9
23 314,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

19 Ränteintäkter
20 Räntekostnader moderbolag

0,0
-2 566,7

20,3
-2 127,1

20,3
439,6

48,7
-2 509,4

0,0
-7 700,0

0,0
-7 700,0

0,0
0,0

21 Övriga räntekostnader
22 Finansnetto

0,0
-2 566,7

-0,3
-2 107,1

-0,3
459,6

-0,1
-2 460,8

0,0
-7 700,0

0,0
-7 700,0

0,0
0,0

23 RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

11 269,2

16 038,1

4 768,9

16 348,5

15 614,8

15 614,8

0,0

24 Bokslutdispositioner
25 Skatter
26 ÅRETS RESULTAT

0,0
-1 194,4
10 074,8

0,0
0,0
16 038,1

0,0
1 194,4
5 963,3

0,0
0,0
16 348,5

0,0
-3 583,2
12 031,6

0,0
-3 583,2
12 031,6

0,0
0,0
0,0
0

Kommentar:

Utfallet för första 4 månaderna är totalt sett klart bättre än budgeterat. Vi har något hägre intäkter
än det budgeterade. Samtidigt är kostnaderna generellt lägre än budgeterat.
Samtliga avdelningar har ett resultat som är något bättre än den budgeterade så här långt.
En del kostnader faller inte ut riktigt på det sätt som de är periodiserade i budget.
Vårt rörelseresultat är 18,1 Mkr vilket är 4,3 Mkr bätte än budget.
Resultat efter finansiella poster är 16,0 Mkr vilket är 4,8 Mkr bättre än budget.
Vi ser inga poster som sticker ut tillräckligt åt något håll för att justera vårt förväntade resultat för
året redan nu. Vi ligger kvar med våra budgetsiffror som prognos för hela 2019.
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Balansräkning i TKR

Ingående
balans
2019-01-01

Ack Utfall

Utgående
balans
2019-04-30

Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående investeringar
Summa anläggningstillgångar

31 297,1
332 341,1
3 781,5
21 953,4
389 373,2

-645,5
-9 093,9
-192,0
10 395,9
464,5

30 651,6
323 247,2
3 589,6
32 349,3
389 837,7

Summa finansiella anläggningstillgångar

389 373,2

464,5

389 837,7

Lager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

3 937,9
53 601,4
360,5
1 380,2
40 756,1
100 036,1
878 782,5

-609,5
-24 320,2
162,5
5 199,7
14 665,3
-4 902,4
-4 437,9

3 328,4
29 281,2
523,0
6 579,8
55 421,4
95 133,7
484 971,4

Fritt eget kapital
Bundet eget kapital
Summa eget kapital

-26 102,4
-25 501,0
-51 603,4

0,0
0,0
0,0

-26 102,4
-25 501,0
-51 603,4

Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder

-31 235,9
-30 102,1
-320 160,0

0,0
0,0
0,0

-31 235,9
-30 102,1
-320 160,0

Leverantörsskuld
Övriga skulder koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Årets resultat

-23 199,8
-1 000,0
-6 015,6
-26 092,4
-56 307,8
-489 409,3
0,0

10 106,2
1 000,0
5 640,8
3 728,9
20 476,0
20 476,0
16 038,1

-13 093,6
0,0
-374,8
-22 363,5
-35 831,9
-468 933,3
16 038,1
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Resultat per avdelning 2019- Ack Budget Ack Utfall
Avv
2019
2019
04-30
BudgetUtfall
51 427,7 52 276,1
848,4
11 Administrativa avdelningen
581,2
13 Energiavdelningen
-19 894,9 -19 313,7
1 647,9 1 445,8
15 Avfallsavdelningen
202,1
16 Vattenavdelningen
-12 685,0 -11 251,2 1 433,8
18 Teknikavdelningen
-9 972,3
-9 692,6
279,7
2 371,5 1 374,4
19 Finans
997,2
Total
10 074,8 16 038,1 5 963,3

Utfall Ack fg
år
55 605,7
-23 869,1
1 516,3
-11 819,5
-7 431,6
2 346,7
16 348,5

Budget 2019 Prognos
2019
129 614,6
-54 256,6
609,9
-38 055,1
-28 872,6
2 991,5
12 031,6

129 614,6
-54 256,6
609,9
-38 055,1
-28 872,6
2 991,5
12 031,6

Avv
BudgetPrognos
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Datum
2019-05-08

Tertialrapport 2019-04-30
Kommentar till resultat 2019-04-30 och prognos 1 2019
Finet visar ett resultat före skatt -701tkr.
Anledningen till det negativa resultatet är att vi inte har kunnat fiberansluta så många fastigheter
under de första månaderna på året. Det är flera stora fiberprojekt som pågår och vi räknar med att
hinna ansluta ca 350 fastigheter enligt budgeterad siffra.
Annars följer vi budgeten bra på samtliga poster och gör därför inga förändringar i prognos 1.
Vi räknar med vid årets slut att ha ett positivt resultat på 200 tkr som vi (efter beslut av Finets
styrelse) bokar upp som en obeskattad reserv genom en överavskrivning vilket medför ett noll
resultat efter skatt.
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Finet AB Resultatrapport
Intäkter
Anslutningsavgifter privat och företag
Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev)
Företags abonnemang (Finet)

Bokslut 2018

Utfall 2018-04-30 Budget 2019

4 802 760
7 630 113
269 229
1 739 191
4 645 092
1 693 088
807 154
691 200

861 280
2 415 697
176 687
553 102
1 471 712
500 114
224 025
74 781

5 572 000
8 845 000
0
1 750 000
4 588 000
1 660 000
860 000
720 000

22 277 827

6 439 225

-5 532 642
-1 217 695
-368 267
-8 321 224
-6 951 405

-1 682 288
-293 836
-68 625
-2 162 264
-2 216 221

-22 391 233

Rörelseresultat

Utfall 2019-04-30 Prognos 1 2019

23 995 000

721 648
2 815 445
0
582 924
1 499 916
613 884
313 903
335 949
6 883 668

5 572 000
8 845 000
0
1 750 000
4 588 000
1 660 000
860 000
720 000
23 995 000

-6 423 234

-5 760 000
-1 070 000
-350 000
-7 300 000
-7 590 000
-22 070 000

-1 874 782
-269 130
-110 583
-2 403 613
-2 431 755
-7 089 863

-5 760 000
-1 070 000
-350 000
-7 300 000
-7 590 000
-22 070 000

-113 406

15 991

1 925 000

-206 195

1 925 000

Räntekostnader

-1 272 989

-371 410

-1 560 000

-440 347

-1 560 000

Resultat efter finansiella poster

-1 386 395

-355 418

365 000

-646 541

365 000

Bokslutsdipositioner
Upplupen/Lämnat koncernbidrag
Överavskrivning

0
1 266 042

-55 000

-165 000

-55 000
0

-165 000

-120 353

-410 418

200 000

-701 541

200 000

TV
Datakommavgifter + trådlöst nät (Kommunen)
Svartfiber, kapacitet, LAN-LAN tjänster
Hyra datorhall
Övriga intäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Marknadsföring
Personalkostnader
Avskrivningar

Summa rörelsekostnader

Resultat före skatt
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

2019-§ 229

Dnr: KS.2019.0525

59 (59)

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
tertial 1 visar ett underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Sektor social omsorg erhöll 2019-05-16 utslag från förvaltningsrätten att Finspångs kommun
åläggs att betala 900 tkr i särskild avgift enligt 28 a § LSS för underlåtenhet att inom skälig tid
verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Denna summa är
inte med i prognosen ovan.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än
budgeterat. För sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har
en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler
bidrar till de ekonomiska svårigheterna.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler
som inte är optimala för verksamheten.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara
färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med de befarade
underskotten.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna tertialrapport 1, 2019

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Anette Asklöf

2019-05-09
Dnr KS.2019.0199

1 (1)

Kommunstyrelsen

Budgetramar 2020
Sammanfattning
Ekonomi- och styrningsavdelningen har beräknat nya budgetramar för 2020 med
plan 2021-2022 utifrån de planeringsförutsättningar som SKL föreslår, oförändrad
skattesats samt med den befolkningsutveckling som förutspås i kommunens
befolkningsprognos.
Beräkningen pekar på ett effektiviseringskrav på 0,6 procent för att nå resultatmålet
på 13,7 miljoner kronor som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag.
Samarbetspartierna lägger i sitt förslag ett effektiviseringskrav på 1 procent på
samtliga verksamheter (även kommungemensamma poster). Det ger ett litet
utrymme för tillskott till några verksamheter.
Förslaget innebär att överförmyndaren erhåller tillskott med 282 tkr, sektor
samhällsbyggnad 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 200 tkr till en
miljöutvecklingspott för mindre insatser.
Resultatet efter dessa tillskott ligger på 18 mkr för 2020.
Investeringsramen föreslås vara oförändrad på 65 mkr.
Förslag till beslut
1. Att godkänna förslag till budgetramar för 2020 och plan 2021-2022

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-03

2019-§ 245

Dnr: KS.2019.0199
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Budgetramar 2020
Sammanfattning
Ekonomi- och styrningsavdelningen har beräknat nya budgetramar för 2020 med
plan 2021-2022 utifrån de planeringsförutsättningar som SKL föreslår, oförändrad
skattesats samt med den befolkningsutveckling som förutspås i kommunens
befolkningsprognos.
Beräkningen pekar på ett effektiviseringskrav på 0,6 procent för att nå resultatmålet
på 13,7 miljoner kronor som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag.
Samarbetspartierna lägger i sitt förslag ett effektiviseringskrav på 1 procent på
samtliga verksamheter (även kommungemensamma poster). Det ger ett litet
utrymme för tillskott till några verksamheter.
Förslaget innebär att överförmyndaren erhåller tillskott med 282 tkr, sektor
samhällsbyggnad 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 200 tkr till en
miljöutvecklingspott för mindre insatser.
Resultatet efter dessa tillskott ligger på 18 mkr för 2020.
Investeringsramen föreslås vara oförändrad på 65 mkr.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna förslag till budgetramar för 2020 och plan 2021-2022
Deltar inte i beslutet
Inge Jacobsson, Ralph Kronholm (båda M), Stefan Carlsson (V), Torgny Maurer
och Kai Hallgren (båda SD) deltar inte i beslutet.
-----
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Budgetramar 2020
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Planeringsförutsättningar

I kalkylen
Personalkostnadsökningar
Övriga kostnadsökningar
Ränta
Skatteunderlagets utv
Skattesats
Befolkning 1 nov
Investeringsnivå egen finansiering
Resultatmål. mkr

2018
3,2
2,4
2,5
3,6
22,15
21 515
65
13

2019
3,0
2,3
2,5
3
22,15
21 707
65
13

2020
3,2
2,4
2,5
3,1
22,15
21 895
65
13

2021
3,2
2,4
2,5
3,1
22,15
22 096
65
13

2022
2,9
2,5
2,5
3,7
22,15
22 303
65
13
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Justeringar i budgetförslaget
• Överförmyndaren, 0,5 tjänst 282 tkr
• Driftkostnader infrastrukturinvesteringar, 0,5 mkr till
kommungemensamma medel (förs över efter avslutat projekt)
• Miljöutvecklingspott i kommungemensamma medel 0,2 mkr

Kommande justeringar som beslutas i höst
• Ytterligare medel till digitalisering
• Ramjusteringar inom social omsorgs ram
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1 % effektiviseringskrav och extra satsning sektor
utbildning utanför á-pris
innebär en ökad ram jämfört med 2019 för alla utom ledningsstaben

Sammanställning av ramar
Kommunstyrelsen
Sociala myndighetsnämnden
Bygg-och miljönämnden
Revisionen
Överförmyndare
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Ledningsstaben
Samhällsbyggnad
Utbildning
Social omsorg
Vård och omsorg
Kommungemensamma kostnader
Summa driftramar

2019

2020

2021

2022

2023

-5 230
-5 356
-5 484
-5 621
-265
-272
-278
-285
-128
-131
-134
-137
-1 207
-1 236
-1 266
-1 297
-2 412
-2 732
-2 489
-2 531
-4 459
-4 566
-4 675
-4 792
-694
-65
-67
-714
-114 351 -115 415 -116 706 -118 188
-74 244
-75 104
-75 573
-76 498
-535 787 -549 162 -566 063 -582 904
-225 519 -229 401 -231 637 -234 022
-288 238 -292 824 -299 853 -307 392
-33 731
-71 867 -106 552 -149 883
-1 286 265 -1 348 129 -1 410 776 -1 484 262

-5 767
-293
-141
-1 331
-2 576
-4 917
-69
-119 767
-77 478
-596 437
-236 565
-315 325
-189 276
-1 549 938

2020
2021
2022
2023
Minskad ram med 1 procent
Differens 2019-2020
-5 302
-5 429
-5 565
-5 710
72
-269
-276
-283
-290
4
-129
-133
-136
-139
2
-1 223
-1 253
-1 284
-1 318
17
-2 705
-2 465
-2 506
-2 550
293
-4 520
-4 629
-4 744
-4 868
61
-65
-66
-707
-68
0
-114 261 -115 539 -117 006 -118 570
-90
-74 353
-74 817
-75 733
-76 703
109
-543 671 -560 402 -577 075 -590 472
7 884
-227 107 -229 321 -231 682 -234 200
1 588
-289 896 -296 855 -304 318 -312 172
1 657
-71 148 -105 487 -148 384 -187 383
37 417
-1 334 648 -1 396 668 -1 469 420 -1 534 438
49 012
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Resultatbudget 2020-2022 med 1% effektivisering
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bokslut

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

305 439
-1 517 235
-57 745
-1 269 541

358 059
-1 603 301
-56 860
-1 302 102

367 369
-1 662 174
-59 124
-1 353 929

376 920
-1 733 236
-63 446
-1 419 762

386 720
-1 812 462
-67 253
-1 492 995

386 720
-1 869 401
-71 180
-1 553 861

Skatteintäkter
989 347
Generella statsbidrag och utjämning
273 296
"Välfärdsmiljarderna" flykting
21 854
Finansiella intäkter
32 742
Finansiella kostnader
-25 230
Årets resultat
22 468
Upplösning pensionsfond
0
Upplösning markeringar
92
Bostadspolitiska åtgärder
400
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
-492
Årets resultat upplösning av markeringar 22 468

1 017 839
282 409
21 219
25 599
-31 743
13 220
6 500
2 000
-1 000
-1 000
19 720

1 050 245
318 332
7 990
26 592
-31 195
18 035
3 700

1 082 803
327 222
0
26 611
-31 962
-15 088
3 700

1 122 867
331 417
0
26 681
-32 419
-44 450
3 700

1 166 659
336 721
0
26 630
-32 860
-56 711
3 700

21 735

-11 388

-40 750

-53 011

13 002
217
0,0%
21 895

13 686
4 349
-0,3%
22 096

14 100
-29 188
2,1%
22 303

14 543
-58 993
4,0%
22 515

15 034
-71 744
4,6%
22 727

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Resultatmål 1%
Kvar till resultatmål
Besparingskrav
Invånarantal 1 nov

12 626
9 842
-0,8%
21 707
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Investeringsram 2020-2022
• 65 mkr per år finansieras med egna medel
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Östergötland
Till Finspångs kommun

Inför budgetarbetet

Yrkande om lönesatsning
Arbetsterapeut är ett bristyrke. Detta gäller även på längre sikt då efterfrågan på den
arbetsterapeutiska kompetensen förväntas öka ytterligare. Det beror bland annat på
befolkningsökning och att en åldrande befolkning skapar ett ökat behov av
rehabiliteringsinsatser. Bristen uppkommer också av stora pensionsavgångar och en breddad
arbetsmarknad för arbetsterapeuter. Att erbjuda bra ingångslöner och en god löneutveckling
genom hela det yrkesverksamma livet är en förutsättning för att kunna säkerställa den framtida
kompetensförsörjningen.
Arbetsterapeuterna har ett komplext arbete med många kontaktytor, vilket gör att förlorad
kompetens kan bli extra kännbart för arbetsgivaren. Idag upplever många medlemmar dessutom
att arbetsbelastningen är hög och att ett stort ansvar åligger enskilda medarbetare, vilket bör
avspeglas i lönestrukturen.
Det är viktigt att lön används som ett styrmedel och att medarbetaren får möjlighet till dialog om
koppling mellan lönekriterier, prestation och vad medarbetaren kan göra för att få en förbättrad
löneutveckling. Likväl är det viktigt att lönen avspeglar medarbetarens utbildning, kunskap och
ansvar, såväl som arbetets svårighetsgrad och komplexitet.
För flera kvinnodominerade akademikergrupper inom hälso- och sjukvården är idag den
generella lönenivån omotiverat låg. Enligt våra uträkningar riskerar flera yrkesgrupper att göra en
ekonomisk förlust på att utbilda sig. Det gäller även arbetsterapeuter där det generella löneläget
är alldeles för lågt.
Offentliga arbetsgivare står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar. Därför blir det extra
viktigt att arbetsgivarens ställningstagande grundas i en väl genomförd analys. Analysen måste
kompletteras med både kort- och långsiktiga strategier för att nå önskvärda lönestrukturer och
relationer, såväl inom som mellan grupper.
Sveriges Arbetsterapeuter yrkar:

att arbetsgivaren ska presentera en löneanalys och uttalad kompetensförsörjningsstrategi
avseende kvinnodominerade akademikergrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet.

att arbetsgivaren genomför en struktursatsning på gruppen legitimerade arbetsterapeuter

Yrkande om karriärvägar och ökad lönespridning
Det har under lång tid funnits en enighet mellan parterna på sektorn om ett behov av ökad
lönespridning för flera yrkesgrupper. Detta har ett samband med de positiva effekter för
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personal och verksamhet som goda karriärvägar ger. Denna enighet återspeglas i såväl löneavtalet
HÖK T som i andra överenskommelser.
På central nivå har parterna enats om gemensamt arbete om karriärutveckling. Denna
överenskommelse lyder:
”Ett tillsvidareavtal ger förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete, där frågor av stor
betydelse för verksamhetens utveckling är den långsiktiga kunskapsutvecklingen och
kompetensförsörjningen. Parterna har därför enats om att gemensamt kartlägga hur förekomsten
och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och
stimulera till verksamhetens utveckling. Arbetet ska vara avslutat senast 2019-05-31.”
Tyvärr ser Sveriges Arbetsterapeuter att lönespridningen inte har ökat som förväntat. Likaså går
arbetet med utvecklande av karriärvägar och inrättande av exempelvis specialisttjänster för
långsamt.
Förbundet anser att karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter är motivations- och
prestationshöjande samtidigt som de kan stimulera en god löneutveckling och en ökad
lönespridning. Det ska finnas en tydlig koppling mellan kompetensutveckling och
löneutveckling.
Sveriges Arbetsterapeuter yrkar:

att arbetsgivaren prioriterar en ökad lönespridning inom gruppen arbetsterapeuter
att arbetsgivaren utvecklar karriärvägar för arbetsterapeuter.

Exempelvis genom att inrätta inrättar en MAR-tjänst för arbetsterapeuter. Idag är det bara tre
kommuner som inte har MAR-tjänst i länet Finspång, Söderköping och Åtvidaberg
Ställningstagande för MAR i varje kommun
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1317/sverige-behover-en-mar_webb.pdf
Ett annat exempel är att åter inrätta arbetsterapeut inom skolan. För att stödja barn och ungas
lärande och möjliggöra en jämlik skola behövs fler arbetsterapeuter. Vi har stor kunskap om hur
skolmiljön kan göras tillgänglig för alla elever samt hur olika funktionsnedsättningar påverkar
skolarbetet. Det kan till exempel handla om att få en person med adhd eller asperger att komma
tillbaka till studierna, efter att ha varit hemma under en längre tid. Kanske behövs träning på de
vardagliga ting som väcker stor ångest hos eleven som att välja kläder och åka buss till skolan.
Men även att få hjälp med en tydlig planering som gör det lättare att hantera stress. Det kan
också handla om att bidra med skräddarsydda hjälpmedel som förenklar skolarbetet, till exempel
smarta appar som ger struktur och minnesstöd.
Vad gör vi för skillnad inom skolan?
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1375/for-ett-jamlikt-larande_2016_webb.pdf
Anita Utterström
Sveriges Arbetsterapeuter
Ordförande Östergötland
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2019-05-06
Fackligt inspel och förslag på effektivisering som leder till besparingar
från Akademikerförbundet SSR
Återinför friskvårdstimme på arbetstid. För att medarbetare som har
möjlighet ska kunna nyttja friskvårdtimme i syfte att främja fysisk och
psykisk hälsa vilket verkar för ett hållbart arbetsliv och därmed minskade
sjukskrivningskostnader.
Översyn av skolkuratorsbehov inom Finspångs grundskolor (f-9).
Finspångs kommun har som strategisk inriktning att få en ökad
måluppfyllelse inom grundskolan, ett högre meritvärde i årskurs 9 och
därmed öka antalet elever som direkt efter avslutad grundskola blir
behöriga till ett nationellt gymnasie- eller yrkesprogram.
Idag ser vi ett ökat antal elever som bland annat på grund av psykisk
ohälsa inte klarar att fullfölja grundskolan och få ett slutbetyg med
godkända betyg i årskurs 9.
För dessa elever är IM det alternativet som erbjuds men många av
eleverna aldrig kommer att gå vidare till och fullfölja ett
gymnasieprogram. Detta innebär att flertalet riskerar att hamna i ett
utanförskap och helt eller delvis bli beroende av ekonomiskt bistånd.
Nuvarande sex stycken grundskolekuratorer (f-9) har i medeltal 392
elever per skolkurator. Akademikerförbundet SSR har som
rekommendation 300 elever per skolkurator. Enligt denna
rekommendation saknar Finspångs kommun mellan en till två
skolkuratorstjänster.
Med färre elever per skolkurator skulle möjligheten till främjande och
förebyggande elevhälsoarbete öka.
För att minska antal resor för socialsekreterare till familjehem,
behandlingshem och SiS-institutioner skulle möten med dessa kunna
genomföras genom Skype-möten. För att kunna genomföra detta behövs
adekvat och modern teknisk utrustning i rum där också föräldrar kan
närvara. Vi uppskattar att dagens antal resor i dessa ärenden skulle kunna
minskas till hälften.
Önskvärt är att personalen på Familjeteamet som arbetar med
familjebehandling, och ofta gör hembesök, har tillgång till surfplattor.
Vid hembesök eller andra möten utanför kommunhuset kan man då göra
mötesanteckningar på en gång och behöver inte lägga lika mycket tid på
dokumentationsarbete när man är tillbaka på kontoret. Detta arbetssätt
skulle också öka delaktighet och öka transparens för den enskilde som
har ett bistånd. Arbetet kan också effektiviseras genom att
skattningsdokument (som Familjeteamet kan använda sig av i
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behandlingsarbetet) fylls i direkt i surfplattan. Extra pappersarbete
minskas då.
Att kommuninvånarna ges möjligt att via webben kunna boka tid på
Familjeteamets Föräldramottagning. Det ökar tillgängligheten för
kommuninvånarna och det underlättar för personalen som behöver lägga
mindre arbetstid på telefonsamtal.
Finspång 2019-05-06
Lokalavdelningen i Finspång för Akademikerförbundet SSR
genom
Ann-Christin Nilsson, ordförande i lokalavdelningen
Sara Stefanovic, vice ordförande i lokalavdelningen
Jeanette Grundström, ledamot i lokalavdelningens styrelse

2 (2)
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Fackliga inspel till budget från Lärarnas Riksförbund Finspång
Lärarnas Riksförbund Finspång ser idag en problematik kring att arbetsbördan för många lärare i
kommunen ökar. Detta kan leda till att många lärare väljer att avsluta sina tjänster i Finspångs
kommun och kanske t om lämna yrket. Detta är vad nationalekonomerna kallar för ”Brain Drain”.
Vi ser redan idag att tendenser till detta sker på flera enheter i kommunen. Därför bör en hållbar
budget för skolan säkerställas så att arbetsbördan kan hållas på en rimlig nivå.
Lärarnas Riksförbund påpekar också att Finspångs kommun undertecknat HÖK18. Eftersom det
råder brist på legitimerade lärare så bör Finspångs kommun se till att tänka långsiktigt och se till att
behöriga lärare stannar inom kommunen samt vidta åtgärder för att kunna rekrytera behörig och
kompetent personal. Nedan bifogas ett utdrag ur HÖK18:
Utdrag ur HÖK18 som behandlar satsning på skolan (sid 2):
§ 2 Samverkande lösningar för skolans kompetensförsörjning
Svensk skola står inför stora utmaningar. Det råder brist på legitimerade och behöriga lärare,
samtidigt som elevunderlaget i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning, kommer att öka.
Det innebär en delvis ny situation som ställer högre krav på insatser för att öka antalet behöriga
lärare, och påverkar organisation och arbetssätt i skolan. Läget kräver klok, initierad ledning och
styrning samt ett brett samarbete och samverkan på alla nivåer.
Centrala parter ser att skolans kompetensförsörjningsutmaning behöver flera olika samverkande
lösningar, på både kort och lång sikt, som syftar till minskad ohälsa och ett mer attraktivt läraryrke
för att möta skolans behov och förutsättningar. Utmaningen är kopplad till flera viktiga områden
som behöver tas om hand parallellt och gemensamt mellan centrala parter, lokala parter såväl som
hos arbetsgivaren och mellan chef och medarbetare. Även staten måste ta sin del av ansvaret i nära
samarbete med parterna.
Fokus måste läggas på att skapa förutsättningar för lärare och skolledare att fortsätta den positiva
utvecklingen av ökad måluppfyllelse i skolan och en högre likvärdighet. För att lyckas med detta är
det avgörande att alla arbetsgivare arbetar aktivt med strategisk kompetensförsörjning.
En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare bland annat kan erbjuda en
god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig
organisation. Centrala parter har med anledning av detta gett sin syn på ett antal områden i en
förnyad Bilaga 4a – förtroendeskapande arbete.
Mot bakgrund av ovanstående ska lokala parter i god samverkan och dialog bedriva ett arbete för
strategisk kompetensförsörjning, som närmare beskrivs i Bilaga 3, med stöd av insatser, underlag
och verktyg som beskrivs i Bilaga 4.
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Samtalen med facken kring effektivisering och
digitalisering
den 6 maj 2019
10:09

Nedan följer minnesanteckningar från samtal mellan kommunledning och inbjudna fackföreningar.
Syftet med mötet var att kort redogöra om det ekonomiska läget, vilket pekar mot
effektiviseringskrav på 2 procent och därefter ge de fackliga representanterna möjlighet att lyfta vilka
möjligheter de ser till effektivisering av verksamheten, bland annat genom digitalisering.
Deltagare: Anders Axelsson fd kommundirektör, Johan Malmberg tf kommundirektör, Anette Asklöf
ekonomichef,
Senad Bosnjakovic Lärarförbundet, Per Sjöborg Lärarnas Riksförbund, Mats Broström
Skolledarförbundet, Jeanette Grundström Akademikerförbundet, Eva Jägerhed Vision, Carola Persson
Kommunal, Anna Kyllönen Kommunal, Åsa Andersson Vårdförbundet

Följande punkter lyftes under samtalet:
Långsiktigt arbete för att skapa goda medborgare och behålla/locka bra personal


Långsiktighet i skolplanering, koppla till Vision 2035



Viktigt att planera långsiktigt, utbildning samhällsinvestering som ger fler skattebetalare.



Viktigt med bra arbetsmiljö för att orka, både för elever och lärare. Digitaliseringen ger
möjlighet, men svårt att komma åt hemmasittare.



Det vore bra om politiken kom in och gick bredvid en lärare eller lärarvikarie en hel dag, inte
bara en enstaka lektion.



Ökat behov av skolkuratorer - kopplas till ökad måluppfyllelse. En bättre psykisk hälsa gör att
eleverna klarar skolan. Vi vill inte ha elever på IM-programmet på grund av psykisk ohälsa.



Tidiga insatser för att alla ska klara skolan. Stor omsättning på rektorer och då försvinner
kunskap och utvecklingsarbete. Inför mentorskap för nya rektorer (och lärare) för att ge en
bättre introduktion för att behålla lärare.



Bra introduktionsrutiner gör att man känner sig mera välkommen (och stannar kvar)



Vi behöver tänka annorlunda för att få folk att söka lärarutbildning, varje rektorsområden kan
inte vara sin egen ö, mera samarbete. Behöver lärarprogrammet förändras?



Bostadsbristen påverkar möjligheten att få arbetskraft



Hur ser en förändrad arbetsorganisation ut där vi behöver färre människor

Digitaliseringsförslag
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Andra arbetssätt genom digitalisering. 20 % potential med att digitalisera administration enligt
SKL



Distansutbildning inom grundskolan för att slippa resor.



Se över IT-hjälpmedel, många resor bland social sekreterare kan ersättas med Skypemöten
men det kräver utrustning.



Familjeteamet gör hembesök, behöver surfplattor för dokumentation på plats istället för att
göra det när man är tillbaka på kontoret.



Förslag att boka tid via webben hos familjeenheten.



Vi har inget e-arkiv för journaler och politiska handlingar, idag skrivs journaler ut efter dödsfall
och arkiveras i pappersform



Många olika plattformar för kommunikation i skolan, saknar helhetsgrepp kring de digitala
verktygen. Vad vill vi med digitaliseringen.



Inom äldreomsorgen tittar man också på digitala lösningar, där är man duktig på förändringar
oh få med folk, systematiskt arbete.



Vad kostar pappershanteringen? Hur mycket papper kastas? Vad händer om vi tar bort alla
skrivare?



Viktigt med tydliga alternativ, så här gör vi istället.



Viktigt att synliggöra besparingen, t ex minskade resor för interna möten



Varför blir vi analoga när vi kliver in genom dörren till vår arbetsplats?

Fokusera möten på förändringsarbete och effektivt resursutnyttjande


Industrin jobbar mycket tydligare med resursutnyttjande, vi borde satsa mera på den typen av
arbete



Resursutnyttjande - tid och lokaler, infrastruktur som fungerar. Vi lägger för lite kraft på hur vi
använder vår tid.



Prata mer ekonomi, kostnader, tid, resurser, vilka kostnader kan man ta bort utan att det
märks.



Cheferna behöver mera utbildning i verksamhetsutveckling, effektivisering - förbättringsarbete



Kan vi få igång arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering, kan vi använda
samverkanssystemet.



Ge uppdrag till samverkansmöten att lämna förslag till effektivisering och digitalisering,
använda tiden bättre.
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Möteskulturen behöver förändras, man ältar så´nt som man inte har makt över, cheferna
behöver få uppdrag att prata om utvecklingsfrågor.



Syften med möten - effektivisering, delaktighet, engagemang. Viktigt att få med alla, en del
vågar inte säga något i för stora grupper, saknas trygghet



Skapa delaktighet genom att diskutera effektivisering på APT, man tar inte ansvar för det är ju
bara kommunens pengar.



Risk när förändringen ska göras uppifrån och ner, behöver komma nerifrån.



Motstånd mot förändringsarbete, viktigt att förankra och ta beslut.



Någon kommun har infört idésmedjor för att förändra

Vid tangentbordet
Anette Asklöf
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Sammanträdesdatum:
2019-05-20
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Dnr: KS.2019.0199
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Budgetramar 2020
Sammanfattning
Ekonomi- och styrningsavdelningen har beräknat nya budgetramar för 2020 med
plan 2021-2022 utifrån de planeringsförutsättningar som SKL föreslår, oförändrad
skattesats samt med den befolkningsutveckling som förutspås i kommunens
befolkningsprognos.
Beräkningen pekar på ett effektiviseringskrav på 0,6 procent för att nå resultatmålet
på 13,7 miljoner kronor som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag.
Samarbetspartierna lägger i sitt förslag ett effektiviseringskrav på 1 procent på
samtliga verksamheter (även kommungemensamma poster). Det ger ett litet
utrymme för tillskott till några verksamheter.
Förslaget innebär att överförmyndaren erhåller tillskott med 282 tkr, sektor
samhällsbyggnad 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 200 tkr till en
miljöutvecklingspott för mindre insatser.
Resultatet efter dessa tillskott ligger på 18 mkr för 2020.
Investeringsramen föreslås vara oförändrad på 65 mkr.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna förslag till budgetramar för 2020 och plan 2021-2022

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens
handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning
Lagen om skydd mot olyckor för år 2018 samt en
sammanställning av mandatperioden 2015-2018
Sammanfattning
Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en
samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område.
Riskhanteringsgruppens uppdrag kräver ett tvärsektoriellt arbetssätt. Direktstyrning
är inte möjlig. Det är snarare stöd, överenskommelser samt gemensamma
åtaganden, synsätt och förhållningssätt som är nyckelord för en effektiv styrning av
denna uppgift.
I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor, så beskrivs processen hur
verksamheterna i en riskhanteringsgrupp följer upp målen. Kommunfullmäktige
fattar beslut om handlingsprogrammet för varje mandatperiod, vilket innebär att
namn på enheter, avdelningar och sektorer kan ha bytt namn under perioden, i det
beslutade programmet står det att i riskhanteringsgruppen ska det ingå
representanter från varje sektor inom kommunen (Barn och utbildning, Social
omsorg, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad samt Kultur och bildning) och från de
kommunala bolagen Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB.
Varje sektor och bolag ska kvartalsvis följa upp att man uppfyller sina åtagande
enligt handlingsprogrammet. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen en
gång per år, och enligt interkontrollplan uppföljning i februari.
Uppföljning för året 2018
Kommunen har nått stor framgång med säkra fordon, säkra vägar och utbildning
och information om säkerhet i trafiken. Reservkraft har under 2018 förberetts för
på Berggården men inte på Hällestagården. Kommunen har också överträffat målen
som är kopplade till utbildning/information om grundläggande brandkunskap och
Hjärt och lungräddning. Räddningsenheten har under 2018 haft en stor utmaning
med prestationsmålet 4:5 Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information
om skydd mot olyckor. Det är få klasser i förhållande till hur många det finns som
anmäler sig till utbildningen.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Mandatperioden år 2015-2018
Under mandatperioden har kommunen jobbat hårt med simkunnighet hos
medborgarna och kan snart få klassificeringen som en vattensäker kommun. Stora
utmaningar under mandatperioden har varit:
•
•
•

•
•

1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerfamiljshus
För att leva upp till målet krävs mycket resurser och det är inte säkert att
resultatet blir signifikant.
1:6 Samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat brandlarm
På grund av ekonomiska resurser så kommer inte målet att klaras av.
3:1Riskinventering
Det här målet behöver specificeras noggrannare, Vilka risker ska
undersökas och inventeringen bör även inkludera hemtjänst, På de
särskilda boendena så inventeras idag brandskyddet.
3:2 Reservkraft
Vi kommer inte nå målet med att samtliga äldreboende ska få
reservkraft, idag är det endast Berggården som kan ta emot reservkraft.
6:1 och 6:2 suicid
Det här målet är ett mycket viktigt mål men som kräver mycket resurser,
Kommunen har utbildat instruktörer och har kommit igång med
utbildningar, Samtliga sektorer som berörs kommer behöva söka extra
ekonomiska resurser för att målet ska kunna genomföras.

En grov bedömning är att 85 % av samtliga mål är infriade för mandatperioden och
15 % kommer vi inte att klara av, Räddningsenheten har nu påbörjat processen med
nya mål för mandatperioden 2019–2022
Säkerhetsmål och prestationsmålen
Kommunen har i det beslutade programmet för perioden 2015-2018 formulerat sex
säkerhetsmål, som anger vad kommunen eftersträvar inom olika områden,
respektive prestationsmål som anger vad kommunen ska göra under
mandatperioden för att nå säkerhetsmålen.

Säkerhetsmål 1

Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska minska i
förhållande till tidigare mandatperioder.

Prestationsmål 1:1

Kommunen ska genom information, utbildning och tillsyn verka för att
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samtliga bostäder i kommunen har fungerande brandvarnare.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Social omsorg, Sektor
Vård och omsorg.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 1:2

Förekomsten av brandvarnare i flerbostadshus ska utvärderas genom
enkätundersökning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten
Uppfyllt: 2017-12-31

Prestationsmål 1:3

Kommunen ska genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser
till allmänheten gällande brand i bostad samt skog och mark.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning, Sektor Kultur
och bildning.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:4

Kommunen ska erbjuda föreningar och organisationer information, samt
anpassad utbildning i brandkunskap, och olycksförebyggande åtgärder.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Utvecklings- och näringslivsavdelningen
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:5

Planering och lokalisering av ny bebyggelse ska ske så att risken för brand
eller annan olycka minimeras.
Ansvarig: Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen,
Samhällsplaneringsenheten, Räddningstjänsten.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:6

Kommunens samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat
automatiskt brandlarm.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Barn och utbildning,
Sektor Kultur och bildning,
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 1:7

Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda
bränder på skolor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
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Säkerhetsmål 2

Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska i
förhållande till tidigare mandatperioder.

Prestationsmål 2:1

Inventera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunen,
särskilt gällande väg 215 och RV51.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Samhällsplaneringsenheten.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt följs upp årligen

Prestationsmål 2:2

Kommunen ska se till att samtliga av kommunen (t.ex. tjänstefordon,
skolskjutsar, buss för skolutflykt och färdtjänst) är försedda med bilbälte på
alla sittplatser och vid behov kompletterande säkerhetsutrustning (t.ex.
bälteskudde för barn).
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 2:3

Kommunen ska ställa krav på att samtliga fordon för samhällsbetalda resor
och skolskjutsar är försedda med alkolås.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 2:4

I samverkan med polisen ska alla elever i årskurs 8 ges utbildning i
trafiksäkerhet och bli mer medvetna om riskerna med droger och alkohol i
trafiken.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Årligen

Säkerhetsmål 3

Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för
personer med vårdbehov inom kommunen ska öka.

Prestationsmål 3:1

Kommunen ska genomföra riskinventering på alla särskilda boenden.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 3:2

Vid strömbortfall inom äldreboenden ska alternativ strömförsörjning kunna
anordnas.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 3:3

Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga fallolyckor bland
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äldre.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Säkerhetsmål 4

Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder och andra
olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyckor.

Prestationsmål 4:1

Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos
kommuninvånare och turister hur man eldar på ett säkert sätt.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Sektor Kultur och bildning,
Räddningstjänsten
Uppfyllt: Årligen

Prestationsmål 4:2

På kommunens hemsida ska den enskilde få information hur man beter sig vid
bränder och andra olyckstillbud.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt

Prestationsmål 4:3

Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brandkunskap
och hjärt-lungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Prestationsmål 4:4

Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärtlungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Årligen

Prestationsmål 4:5

Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information om skydd
mot olyckor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Årligen
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Säkerhetsmål 5

Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och
drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå.

Prestationsmål 5:1

Skolan ska dokumentera tydligt att man uppfyller grundskolans mål:


Elever kan senast under sjätte skolåret simma enligt definitionen i
läroplanen för grundskolan.



Elever kan senast under nionde skolåret hantera nödsituationer vid
vatten. Detta omfattar även kunskap i första hjälpen och hjärtlungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 5:2

Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja
säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Planen ska ta hänsyn till personer med
särskilda behov.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor kultur och bildning
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 5:3

All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat
säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och hantera olycksfall.
Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar
som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 5:4

Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar, på badplatser och på andra
sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap
om detta, dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan
finnas i kommunen.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänst
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt

Prestationsmål 5:5

I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning
av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänst
Uppfyllt: 2016-06-01

Prestationsmål 5:6

Kommunen ska uppfylla kraven gällande skötsel av badanläggningar och
information till allmänheten samt tillsyn enligt 5 kap. 1§ LSO.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
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Dnr KS.2017.1243

Peter Kindblom

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten
Uppfyllt:självmord
Bedrivs kontinuerligt
mäts årligen
Antalet
och självmordsförsök
ska minska.

Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan möta
personer som står i begrepp att ta sitt liv.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 6:2

Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Prestationsmål 6:3

Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos
barn och unga.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Social omsorg, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
2. Att delge kommunfullmäktige informationen
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Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens
handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning enligt
lagen om skydd mot olyckor 2018 samt en sammanställning av
mandatperioden 2015-2018
Sammanfattning
Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en
samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område.
Riskhanteringsgruppens uppdrag kräver ett tvärsektoriellt arbetssätt. Direktstyrning
är inte möjlig. Det är snarare stöd, överenskommelser samt gemensamma
åtaganden, synsätt och förhållningssätt som är nyckelord för en effektiv styrning av
denna uppgift.
I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor, så beskrivs processen hur
verksamheterna i en riskhanteringsgrupp följer upp målen. Kommunfullmäktige
fattar beslut om handlingsprogrammet för varje mandatperiod, vilket innebär att
namn på enheter, avdelningar och sektorer kan ha bytt namn under perioden, i det
beslutade programmet står det att i riskhanteringsgruppen ska det ingå
representanter från varje sektor inom kommunen (Barn och utbildning, Social
omsorg, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad samt Kultur och bildning) och från de
kommunala bolagen Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB.
Varje sektor och bolag ska kvartalsvis följa upp att man uppfyller sina åtagande
enligt handlingsprogrammet. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen en
gång per år, och enligt interkontrollplan uppföljning i februari.
Uppföljning för året 2018
Kommunen har nått stor framgång med säkra fordon, säkra vägar och utbildning
och information om säkerhet i trafiken. Reservkraft har under 2018 förberetts för
på Berggården men inte på Hällestagården. Kommunen har också överträffat målen
som är kopplade till utbildning/information om grundläggande brandkunskap och
Hjärt och lungräddning. Räddningsenheten har under 2018 haft en stor utmaning
med prestationsmålet 4:5 Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information
om skydd mot olyckor. Det är få klasser i förhållande till hur många det finns som
anmäler sig till utbildningen.
Mandatperioden år 2015-2018
Under mandatperioden har kommunen jobbat hårt med simkunnighet hos
medborgarna och kan snart få klassificeringen som en vattensäker kommun. Stora
utmaningar under mandatperioden har varit:
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1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerfamiljshus
För att leva upp till målet krävs mycket resurser och det är inte säkert att
resultatet blir signifikant.
1:6 Samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat brandlarm
På grund av ekonomiska resurser så kommer inte målet att klaras av.
3:1Riskinventering
Det här målet behöver specificeras noggrannare, Vilka risker ska
undersökas och inventeringen bör även inkludera hemtjänst, På de
särskilda boendena så inventeras idag brandskyddet.
3:2 Reservkraft
Vi kommer inte nå målet med att samtliga äldreboende ska få
reservkraft, idag är det endast Berggården som kan ta emot reservkraft.
6:1 och 6:2 suicid
Det här målet är ett mycket viktigt mål men som kräver mycket resurser,
Kommunen har utbildat instruktörer och har kommit igång med
utbildningar, Samtliga sektorer som berörs kommer behöva söka extra
ekonomiska resurser för att målet ska kunna genomföras.

En grov bedömning är att 85 % av samtliga mål är infriade för mandatperioden och
15 % kommer vi inte att klara av, Räddningsenheten har nu påbörjat processen med
nya mål för mandatperioden 2019–2022
Säkerhetsmål och prestationsmålen
Kommunen har i det beslutade programmet för perioden 2015-2018 formulerat sex
säkerhetsmål, som anger vad kommunen eftersträvar inom olika områden,
respektive prestationsmål som anger vad kommunen ska göra under
mandatperioden för att nå säkerhetsmålen.
Säkerhetsmål 1

Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska minska i
förhållande till tidigare mandatperioder.

Prestationsmål 1:1

Kommunen ska genom information, utbildning och tillsyn verka för att
samtliga bostäder i kommunen har fungerande brandvarnare.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Social omsorg, Sektor
Vård och omsorg.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:2

Förekomsten av brandvarnare i flerbostadshus ska utvärderas genom
enkätundersökning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten
Uppfyllt: 2017-12-31

Prestationsmål 1:3

Kommunen ska genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser
till allmänheten gällande brand i bostad samt skog och mark.

Justerandes signatur
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Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning, Sektor Kultur
och bildning.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 1:4

Kommunen ska erbjuda föreningar och organisationer information, samt
anpassad utbildning i brandkunskap, och olycksförebyggande åtgärder.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Utvecklings- och näringslivsavdelningen
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:5

Planering och lokalisering av ny bebyggelse ska ske så att risken för brand
eller annan olycka minimeras.
Ansvarig: Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen,
Samhällsplaneringsenheten, Räddningstjänsten.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:6

Kommunens samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat
automatiskt brandlarm.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Barn och utbildning,
Sektor Kultur och bildning,
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 1:7

Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda
bränder på skolor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Justerandes signatur
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Säkerhetsmål 2

Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska i
förhållande till tidigare mandatperioder.

Prestationsmål 2:1

Inventera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunen,
särskilt gällande väg 215 och RV51.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
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Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Samhällsplaneringsenheten.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt följs upp årligen
Prestationsmål 2:2

Kommunen ska se till att samtliga av kommunen (t.ex. tjänstefordon,
skolskjutsar, buss för skolutflykt och färdtjänst) är försedda med bilbälte på
alla sittplatser och vid behov kompletterande säkerhetsutrustning (t.ex.
bälteskudde för barn).
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 2:3

Kommunen ska ställa krav på att samtliga fordon för samhällsbetalda resor
och skolskjutsar är försedda med alkolås.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 2:4

I samverkan med polisen ska alla elever i årskurs 8 ges utbildning i
trafiksäkerhet och bli mer medvetna om riskerna med droger och alkohol i
trafiken.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Årligen

Säkerhetsmål 3

Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för
personer med vårdbehov inom kommunen ska öka.

Prestationsmål 3:1

Kommunen ska genomföra riskinventering på alla särskilda boenden.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 3:2

Vid strömbortfall inom äldreboenden ska alternativ strömförsörjning kunna
anordnas.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 3:3

Justerandes signatur

Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga fallolyckor bland
äldre.
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Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Säkerhetsmål 4

Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder och andra
olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyckor.

Prestationsmål 4:1

Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos
kommuninvånare och turister hur man eldar på ett säkert sätt.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Sektor Kultur och bildning,
Räddningstjänsten
Uppfyllt: Årligen

Prestationsmål 4:2

På kommunens hemsida ska den enskilde få information hur man beter sig vid
bränder och andra olyckstillbud.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt

Prestationsmål 4:3

Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brandkunskap
och hjärt-lungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Prestationsmål 4:4

Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärtlungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Årligen

Prestationsmål 4:5

Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information om skydd
mot olyckor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Årligen

Justerandes signatur
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Säkerhetsmål 5

Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och
drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå.

Prestationsmål 5:1

Skolan ska dokumentera tydligt att man uppfyller grundskolans mål:
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Elever kan senast under sjätte skolåret simma enligt definitionen i
läroplanen för grundskolan.

Elever kan senast under nionde skolåret hantera nödsituationer vid
vatten. Detta omfattar även kunskap i första hjälpen och hjärtlungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 5:2

Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja
säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Planen ska ta hänsyn till personer med
särskilda behov.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor kultur och bildning
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 5:3

All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat
säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och hantera olycksfall.
Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar
som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 5:4

Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar, på badplatser och på andra
sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap
om detta, dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan
finnas i kommunen.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänst
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt

Prestationsmål 5:5

I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning
av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänst
Uppfyllt: 2016-06-01

Prestationsmål 5:6

Kommunen ska uppfylla kraven gällande skötsel av badanläggningar och
information till allmänheten samt tillsyn enligt 5 kap. 1§ LSO.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
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Säkerhetsmål 6

Antalet självmord och självmordsförsök ska minska.

Prestationsmål 6:1

Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan möta
personer som står i begrepp att ta sitt liv.
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Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden
Prestationsmål 6:2

Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Prestationsmål 6:3

Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos
barn och unga.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Social omsorg, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Kommunstyrelsens beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att ta informationen till protokollet
-----
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Kommunfullmäktige

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
Återremiss
Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober 2018, KF2018 §138, om att sända
förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram på återremiss till kommunstyrelsen.
Beslutet grundar sig i följande yrkande: ”Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och
samhällsberedningen formulerar nya mål för kommunens bostadsförsörjning och att
kommunstyrelsen efter det tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram som sedan beslutas i
kommunfullmäktige.”
Efter beslutet i kommunfullmäktige har presidiet i kommunstyrelsen och i miljö-och
samhällsberedningen träffats och diskuterat bostadsförsörjningsprogrammet.
Utifrån dessa diskussioner fick centrumgruppen i uppdrag att revidera mål och
åtgärder för att förslaget sedan på nytt ska sändas upp till kommunfullmäktige. Vid
ett möte den 19 mars 2019 ansåg centrumgruppen (bilaga 5) att förslaget var
reviderat och klart för vidare behandling. Det som reviderats under återremissen är
dokumentet Mål och åtgärder, tillhörande 3 bilagor har inte reviderats.
Sammanfattning
21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge miljö- och
samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för
boendeförsörjning.
Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i
Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen
arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen
som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på
bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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26 mars 2018 beslutade miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på
bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3,
samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I
”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål
med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med
regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
27 augusti beslutade miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget,
daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i
kommunfullmäktige. (bilaga 4)
Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt
fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål
och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande
konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen
och med externa kontakter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1. Anta Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022
2. Upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget av
kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164
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Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
Sammanfattning
Återremiss
Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober 2018, KF2018 §138, om att sända
förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram på återremiss till kommunstyrelsen.
Beslutet grundar sig i följande yrkande: ”Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och
samhällsberedningen formulerar nya mål för kommunens bostadsförsörjning och att
kommunstyrelsen efter det tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram som sedan beslutas i
kommunfullmäktige.”
Efter beslutet i kommunfullmäktige har presidiet i kommunstyrelsen och i miljö-och
samhällsberedningen träffats och diskuterat bostadsförsörjningsprogrammet.
Utifrån dessa diskussioner fick centrumgruppen i uppdrag att revidera mål och
åtgärder för att förslaget sedan på nytt ska sändas upp till kommunfullmäktige. Vid
ett möte den 19 mars 2019 ansåg centrumgruppen att förslaget var reviderat och
klart för vidare behandling. Det som reviderats under återremissen är dokumentet
Mål och åtgärder.
21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge miljö- och
samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för
boendeförsörjning.
Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i
Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen
arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen
som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på
bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.
26 mars 2018 beslutade miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på
bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3,
samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I
”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål
med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med
regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
27 augusti beslutade miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget,
daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i
kommunfullmäktige. (bilaga 4)
Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt
fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål
och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande
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konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen
och med externa kontakter.
Yrkande
Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till att föreslå
kommunfullmäktige att anta Bostadsförsörjningsprogrammet.
Inge Jacobsson (M), Ulrika Jeansson, Frida Granath, Jan-Erik Heintze och Jonny
Persson (alla S), Hugo Andersson (C) och Marie Johansson (KD), yrkar bifall till
Carl-Gustaf Mörners (M) yrkande.
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag på Bostadsförsörjningsprogrammet med
anledningen att programmet tar avstamp i den så kallade Vision 2035 med ett mål
om 30 000 invånare i kommunen 2035. I texten framhålls blanda annat att en
förutsättning för att förverkliga målen är en fortsatt kraftig migration till Finspång,
Vår slutsats är att kommunledningen vill fortsätta och accelerera den bidragsdrivna
befolkningsökning som kännetecknat de senaste åren. Detta är något som SD inte
på något sätt kan ställa sig bakom och vår åsikt är att om dessa planer verkställs
kommer detta få kännbara negativa följder både ekonomiskt, socialt och kulturellt
för kommunmedborgarna. Det är vår mening att den modell Boverket och region
Östergötland tog fram med ett bostadsbyggnadsbehov om 70 bostäder årligen i
Finspång vore en rimlig nivå.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carl-Gustaf Mörners (M)
yrkande att föreslå kommunfullmäktige att anta Bostadsförsörjningsprogrammet.
Vidare finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget
av kommunfullmäktige 2014-08-27.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Att anta Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022
2. Att upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget av
kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164
Reservation
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Torgny Maurers (SD) yrkande.
-----
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Bakgrund
Finspång står inför en stor utmaning att möta de behov som redan i dag finns på en
överbelastad bostadsmarknad och de behov som kommer av inflyttning och tillväxtmål. Om
tillväxtmålet på 30´000 invånare år 2035 ska kunna nås behövs bostäder för drygt 8´000 nya
invånare fram till 2035, vilket omfattar drygt 300 nya bostäder per år fram till 2035 och
utöver detta utbyggd kommunal service. Den nya översiktsplanen som beräknas antas 2020
ska hantera i vilka områden det är lämpligt att bygga ut och expandera för bostäder, service
och verksamheter. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta fram mål och åtgärder för att
möjliggöra denna utbyggnad.
I Bilaga 1 finns en beskrivning av Finspång och bostadssituationen, en nulägesbeskrivning.
Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge en översiktlig bild av Finspång hösten 2017.
Nulägesbeskrivningen är utgångpunkten, planeringsunderlaget, för de mål och åtgärder som
presenteras i detta bostadsförsörjningsprogram.
Nulägesbeskrivningen innehåller följande delar:
 beskrivning av vad ett bostadsförsörjningsprogram är följt av en beskrivning av
bakgrunden till Miljö- och samhällsberedningens uppdrag samt relevanta nationella,
regionala och kommunala mål.
 beskrivning av Finspångs nuläge och förutsättningar samt befolkningens
sammansättning. beskrivning av Finspångs tätorter och läget på bostadsmarknaden.
 beskrivning av de särskilda grupper och deras behov på bostadsmarknaden fram till
2023.
 analys och diskussion av nulägesbeskrivningen.

Bostadspolitiska mål och åtgärder
Finspångs kommuns övergripande bostadsmål förhåller sig till det nationella bostadsmålet
vilket innebär att alla människor i alla delar av landet ska ges en ur social synpunkt god
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas, samt där
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Finspångs kommun har genom beslut i Strategiskt plan 2018-2020 med budget fastslagit att
det ska arbetas fram färdiga detaljplaner som möjliggör minst 300 bostäder per år.

Läsförklaring
Nedan anges olika målområden i form av rubriker, med efterföljande målbeskrivningar. Dessa
är mer omfattande och syftet är ge en bredare bild av vad målet omfattar. Efter
målbeskrivningen presenteras mål och åtgärder.
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Kommunens organisering för ökat bostadsbyggande
Det är av stor vikt att Finspångs invånare, kommande invånare, hyresvärdar och byggherrar
samt etablerare får ett samlat, kunnigt, professionellt samt gott bemötande vid kontakten med
Finspångs kommun. Detta omfattar både förvaltningen och de kommunala bolagen, Finspångs
Förvaltnings- och Industrihus AB, Vallonbygden AB, Finspångs Tekniska Verk AB samt
Finet AB, det vill säga kommunkoncernen.
Vid en inledande inventering av exploateringsprojekt som är på gång inom Finspång
framkommer att Finspångs kommun äger liten del av den mark som planeras exploateras för
bostäder. Om kommunen ska klara sina åtagande med en god bostadsförsörjning krävs ett än
mer offensivt arbete med att köpa in eller byta mark där efterfrågan kan förväntas ökas.
Finspångs kommun behöver äga mer mark både för bostäder och till verksamheter för att på
sikt klara tillväxtmålet. Strategiska markinköp ska i möjligaste mån utgå från gällande
översiktsplan, men möjlighet att köpa in annan mark för att använda vid bytesaffär är också
av strategisk vikt.
Mål 1
Att utveckla ett gott samarbete inom kommunkoncernen, det vill säga mellan Finspångs
kommuns förvaltning och bolag, för att säkerställa en hållbar bostadsmarknad, ett gott
samtalsklimat och möjlighet till en helhetsbild av bostadssituationen i Finspång.
Åtgärd: Fortsatt utveckla det samarbete och informationsutbyte som sker inom
kommunkoncernen, både på ledningsnivå politiskt och mellan tjänstemän inom förvaltningen
och bolagen.
Mål 2
Skapa ett återkommande samverkansforum mellan kommunkoncernen och övriga relevanta
aktörer, som exempelvis byggherrar, exploatörer, fastighetsägare, intresseorganisationers med
flera som verkar på bostadsmarknaden för att främja en god bostadsförsörjning och en god
bostadsmarknad för Finspångs alla invånare.
Åtgärd: Starta upp ett samverkansforum för dialog och kunskapsinhämtning
mellan kommunkoncernen och aktörer på marknaden som träffas minst en gång per år.
Mål 3
Kontinuerlig marknadsbevakning för att möjliggöra inköp av strategiskt viktig mark för
Finspångs utveckling. Vilket även innebär mark som kan användas vid bytesaffärer för att
säkra tillgång till mark.
Åtgärd: Att årligen avsätta medel i investeringsbudget för markinköp och
exploatering.
Åtgärd: Att arbeta fram en markstrategisk plan som beskriver var och hur
Finspångs kommun ska agera på marknaden för att säkerställa en långsiktigt hållbar
markreserv. I arbetet ska förvaltningen följa strategier i översiktsplan 2020.
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Hela kommunen behövs
Hela Finspång behövs för att kunna erbjuda bra, efterfrågat och varierande boende. Det gäller
inte bara för de invånare som redan är bosatta i Finspång, utan även de som vill flytta in.
Finspångs tätort tillsammans med landsbygd och övriga orter erbjuder en stor variation i
boendemiljöer som alla kompletterar varandra. Det är av stor vikt att Finspångs kommun
utreder nya områden för bostäder för att möta tillväxtmålet om 30 000 invånare till 2035
samtidigt som befintliga områden ska kunna utvecklas efter sina lokala förutsättningar.
Mål 4
Finspångs kommun ska verka för att antalet hyresrätter och bostadsrätter ska öka i Finspångs
tätort samt de prioriterade orterna, Hällestad Borggård, Igelfors och Rejmyre, både genom
omvandling och genom nybyggnation.
Åtgärd: Strategisk översyn av ägardirektiv för Vallonbygden om allmännyttans
roll.
Mål 5
Gamla detaljplaner ska uppdateras för att undanröja planeringshinder för ny- och
ombyggnation i hela Finspång.
Åtgärd: Arbeta fram en prioriterad och tidsatt lista över de detaljplaner som har
behov av översyn.
Mål 6
Nya områden för bostäder behöver identifieras för att möjliggöra bostäder till 30 000 invånare
2035.
Åtgärd: Ta fram en ny översiktsplan för antagande till 2020.

Bevarande och utveckling av befintliga bostäder och
miljöer
I Finspång finns en god blandning mellan upplåtelseformer och boendealternativ. Däremot är
de reella valmöjligheterna i bostadsvalen mindre av flera anledningar. En anledning är att
många av hyresrätterna saknar hiss för att tillgängliggöra fler lägenheter för personer med
behov av hiss för att klara sin vardag. Det kan även omfatta enkelt avhjälpta hinder i
bostadens närhet samt tillgängligheten till service och samhällsfunktioner i närheten av
bostaden. Denna tillgänglighet är viktig, och kan underlätta särskilt för äldre eller
funktionsnedsatta personer samt yngre med exempelvis små barn.
En central del i värdet av att bo i Finspång är närheten till naturen. Det är därför viktigt att
närheten till natur, grönområden och parker bevaras i utvecklingen av hela Finspång. De
redan befintliga gröna områdena ska väl vårdas och göras tillgängliga för invånarna. Det
omfattar inte bara allmänna parker och tätortsnära skogar, utan även gårdsmiljöer i
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bostadsområden. Barn ska ha möjlighet att röra sig fritt och skolgårdar och lekparker ska
inbjuda till rörelse utifrån barns förutsättningar.
Finspång har en lång historia av industri och produktion, inte bara i Finspångs tätort. Detta har
avspeglat sig i hur orterna har byggts upp och gestaltas över tid. 2015 antogs ett
kulturmiljöprogram, ”Den svenska industrins vagga” av kommunfullmäktige.
Kulturmiljöprogrammet beskriver en del av Finspångs historia och omfattar över 400
beskrivna objekt.
Mål 7
Finspång utvecklas inkluderande och med god tillgänglighet för alla invånare.
Åtgärd: Vid förvaltning och utveckling av befintliga bostadsområden ska god
tillgänglighet för alla invånare prioriteras.
Åtgärd: I den fortsatta utvecklingen av Finspång ska den inriktning som anges i
Översiktsplan 2020, 3.3 Ett Finspång för alla, användas.

Mål 8
Finspångs kommun ska fortsatt informera och sprida kunskap om vikten av att bevara och
utveckla kulturmiljöer, natur, grönområden, skolgårdar, lekparker och möjligheter till fri lek
för barn, samt parker inom rimligt gångavstånd från bostadsområden.
Åtgärd: Att beakta de resultat, riktlinjer och åtgärdsförslag som framkommer i
den pågående Natur- och friluftsplanen i både planeringsprocesser och förvaltning av
befintligt bostadsbestånd.
Åtgärd: Att använda kulturmiljöprogrammet som underlag i
planeringsprocesser så som översiktsplan samt detaljplaner.

Särskilt utsatt grupper på bostadsmarknaden
Finspångs kommun har ett särskilt ansvar för de grupper av invånare som själva inte kan lösa
sin bostadssituation eller som av olika anledningar har svårt att ta sig in på ordinarie
bostadsmarknad. För att säkerställa en god blandning mellan enklare och billigare hyresrätter
och de med högre standard och högre hyror är det av stor vikt att Vallonbygden AB samt
övriga privata hyresvärdar arbetar för att bibehålla äldre billigare fastigheter i gott skick, utan
att göra omfattande dyrare renoveringar. Det finns både behov och efterfrågan på billigare
lägenheter, främst bland de som ska ta sig in på bostadsmarknaden i Finspång.
Valmöjligheten är viktig för att det ska finnas reell möjlighet till bostadskarriärer för
Finspångs invånare.
För att alla gruppers olika behov på bostadsmarknaden på sikt ska kunna tillgodoses är det
viktigt med en variation av upplåtelseformer och bred variation av bostadsutbud. Det ska
finnas bostäder för alla åldrar och alla livsskeenden.
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Mål 9
Andelen invånare i Finspång som själva kan ordna sin bostadsförsörjning ska öka.
Åtgärd: Finspångs kommun ska ta fram ett bostadssocialt program med särskilt
fokus på de mest utsatta gruppernas möjlighet till bostäder. Ett bostadssocialt program bör,
utöver en fördjupad analys av de mest utsatta gruppernas behov med konkreta åtgärdsförslag,
leda till ett utökat samarbete med andra myndigheter samt hyresvärdar i hela Finspång för att
hitta hållbara samarbetsformer över tid.
Mål 10
En större variation av olika boendeformer, hyresnivåer och brett utbud behövs i hela
Finspångs kommun.
Åtgärd: vid bedömning av tävlingsbidrag och/eller
markanvisningsförfrågningar ska variation i upplåtelseform och/eller boendeform prioriteras.
Åtgärd: Vid detaljplaneläggning av nya områden och vid förtätningar i
befintliga bostadsområden ska en blandad bebyggelse prioriteras.
Åtgärd: Utreda möjligheten för kommunorganisationen att erbjuda kommunala
hyresgarantier enligt förordning 2007:623.

Hållbar utveckling
Finspång kommer att växa och behöver då göra detta hållbart. Med det nya tillväxtmålet som
innebär drygt 8 000 ny invånare behövs helt nya bostadsområden skapas, utöver förtätningar i
befintlig bebyggelse. I denna expansion finns möjlighet för Finspångs kommun att uppmuntra
och stimulera innovativt, hållbart byggande och energieffektiva bostäder. Nya lösningar ska
uppmuntras och testas.
I Finspång finns en mångfald av boendemiljöer, verksamheter, industrier och
jordbruksföretag. I ett växande Finspång kommer olika grupper fortsatt behöva samsas om
marken. Den nuvarande och framtida användningen av dessa resurser påverkar hur hållbart
samhället blir.
Mål 11
Vid markanvisningar ska föreslagna bostäderna präglas av hållbart byggande och
energieffektiva bostäder.
Åtgärd: vid bedömning av tävlingsbidrag och/eller
markanvisningsförfrågningar ska hållbart byggande samt energieffektivitet prioriteras.
Mål 12
Tydliga riktlinjer och prioriteringar över hur marken ska användas inom kommunen för att
säkerställa en god bostadsförsörjning ska arbetas fram.
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Åtgärd: Möjligheten att arbeta fram planprogram innan detaljplaneskedet ska
användas vid större exploateringar i Finspång.
Åtgärd: En ny översiktsplan arbetas fram för antagande 2020.

Bilagor
Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys
Bilaga 2, Sammanställning av yttrande instanser
Bilaga 3, Sammanställning av remissyttranden 2018
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Begreppsförklaring
I detta dokument används många begrepp, några av de mest central förklaras nedan.
Finspång – innebär hela kommunen, den geografiska avgränsningen och allt som finns inom
avgränsningen.
Finspångs tätort – enbart ett ortsnamn som omfattar just Finspångs tätort. Övriga orter
benämns enbart med namn, exempelvis Sonstorp och Rejmyre.
Finspångs kommun- det omfattar kommunen som organisation, den juridiska personen i
olika roller, exempelvis som arbetsgivare, ägare av bolag, fastigheter mark, myndighet,
samhällsplanerare med mera.
Bolag – av kommunen direkt eller indirekt helägda bolag så som Finspångs Förvaltnings- och
Industrihus AB, Finet AB, Vallonbygden AB samt Finspångs Tekniska Verk AB.
ÖP – översiktsplan. Det strategiska styrdokument som reglerar användning av mark och
vatten i kommunen.
DP- detaljplan. Ett juridisk bindande dokument som talar om vad som får byggas, eller hur
marken ska användas, inom ett visst mindre geografiskt område inom kommunen.
Boendeform – det finns olika typer av boende som exempelvis, hyresrätt och äganderätt,
småhus/villa, radhus och flerbostadshus.
Socialt kontrakt- innebär att Finspångs kommun hyr eller äger bostäder som kommunen i sin
tur hyr ut genom 2:a hands uthyrning. Uppstår det bekymmer för fastighetsägaren är det
Kommunen som är ansvarig. Oftast används detta till individer och familjer som av olika skäl
är i behov av hjälp och stöd från socialtjänsten.
Markanvisning - En markanvisning är en överenskommelse mellan Finspångs kommun och
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse (köp) eller upplåtelse (hyra) av ett
kommunägt markområde för bebyggande.
Exploateringsprojekt – beskriver den process som det innebär att göra en bit mark möjlig att
bebygga med hus, vägar eller annat.
Ägardirektiv – Ett ägardirektiv är det dokument som tydliggör ägarens, Finspångs kommun,
vilja med det kommunala bolaget. I ägardirektivet klargör Finspångs kommun vad de vill med
bolaget och vilken nytta som bolaget förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt
ramar och villkor för bolagets verksamhet.
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Inledning
Finspång befinner sig mitt en period av förändringar och det som händer i omvärlden och i
övriga regionen påverkar Finspång allt tydligare. Hösten 2015 kom en stor mängd flyktingar
till Sverige och även till Finspång och den redan anstränga bostadssituationen blev allt mer
svårlöst. Även om mängden flyktingar sedan kraftigt minskat är situationen på
bostadsmarknaden 2017 fortsatt delvis mycket svår. Efterfrågan på bostäder är större än
utbudet i större delar av Sverige, vilket även gäller för Finspång. Priserna på bostäder ökar,
bankerna ställer högre krav på kontantinsatser och amorteringar, köerna för hyresrätter blir
allt längre. I takt med att efterfrågan ökar upplevs även hyresvärdarnas krav på hyresgästerna
öka. Det är en komplex och svåröverskådlig situation att verka i, både för kommunen och för
dess invånare.
Händelserna 2015 bidrog till att Boverket släppte en ny reviderad bostadsprognos redan 2016
för behoven av bostäder fram till 2025.1 Prognosen är att det saknas upp emot 710´000
bostäder i hela Sverige fram till 2025, den allra största delen av dessa behövs redan till 2020.
Den största delen behövs i storstadsregionerna, men även växande mellanstora kommuner
som Finspång har ett underskott på bostäder och ett nytt sätt att planera och tänka framåt
behövs för att möta behoven hos kommunens invånare och kommande invånare.
Bostäder spelar både en viktig och central roll i samhällsutvecklingen, inte bara för att
människor ska ha någonstans att bo utan också för att ge form och gestalt åt städer och
samhällen. För att samhället ska kunna utvecklas väl krävs ett bostadsbyggande som håller
jämna steg med inflyttning, hushållsbildning och efterfrågan. Från bostaden utgår
vardagslivet. Boendet är numer en symbol för självförverkligandet och livsstilsval. Tidigare
bodde och arbetade de flesta på samma ort i större delen av sitt liv. Trenden nu mer är att
människor flyttar oftare, men inte i lika hög grad till en plats där de har arbete, utan i större
utsträckning till en attraktiv livsmiljö där de får ett gott boende, god service och barnen har
bra förutsättningar till god uppväxt och bra utbildning.
Bostadsförsörjningen är en kommunal kärnuppgift och en av de viktigaste faktorerna för att
uppnå en kommuns målsättningar för befolkningsutveckling. Även om en kommun inte växer
är det viktigt med en aktiv strategi för att möta ålders- och familjebildningseffekter på
bostadsmarknaden och minska risken för utflyttning. För att få god kunskap om Finspångs
befolkning och deras bostadsbehov behövs en kartläggning av hur det ser ut idag, en
nulägesbeskrivning, vilken också kompletteras med en analys av läget på bostadsmarknaden
för kommunen. När detta finns ska väl förankrade bostadspolitiska mål arbetas fram som
sedan kompletteras med konkreta åtgärder för att nå målen.
Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens strategi för bostadsförsörjningen och är en del
av underlagen i arbetet med kommunens översiktsplan.

Nulägesbeskrivningens upplägg
Syftet med en nulägesbeskrivning är att ge en översiktlig bild av Finspång hösten 2017.
Nulägesbeskrivningen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med ett
bostadsförsörjningsprogram för Finspång och vara en del av det underlaget till det pågående
arbetet med översiktsplanering i Finspång.
1

Boverket, Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025, Rapport 2016:18
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Nulägesbeskrivningen innehåller följande delar:
 beskrivning av vad ett bostadsförsörjningsprogram är följt av en beskrivning av
bakgrunden till miljö- och samhällsberedningens uppdrag samt relevanta nationella,
regionala och kommunala mål.
 beskrivning av Finspångs nuläge och förutsättningar samt befolkningens
sammansättning. beskrivning av Finspångs tätorter och läget på bostadsmarknaden.
 beskrivning av de särskilda grupper och deras behov på bostadsmarknaden fram till
2023.
 analys och diskussion av nulägesbeskrivningen.

Vad är ett Bostadsförsörjningsprogram?
1:e januari 2001 infördes en ny lag, Lag (2000:1383), reviderad 2014 genom Lag (2013:866),
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som reglerar kommunernas ansvar för
bostadsförsörjningen. Lagen innebär i korthet att kommunerna har lagstadgat ansvar för att på
ett strategiskt sätt arbeta för att alla i kommunen ska ha tillgång till goda bostäder. En
kommuns bostadsförsörjning omfattar inte bara nybyggnation av bostäder utan även insatser i
det befintliga bostadsbeståndet, att utveckla boendemiljön och tillmötesgå efterfrågan från
kommuninvånarna. I ett bostadsförsörjningsprogram ska det framgå vilka bostadspolitiska
mål kommunens politiker har satt samt hur dessa konkret ska uppnås under mandatperioden.
Lagen säger bland annat:
1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för att
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ
tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Lag (2013:866)
2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866)
3 § Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av
bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i
frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2013:866)
4 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan och
bygglagen (2010:900). Lag (2013:866)
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Utöver lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar finns det flera lagar som preciserar
kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken. Några av dessa är: 2
 Regeringsformen (1974:152)
 Kommunallag (1991:900)
 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunerna
bostadsförsörjningsansvar
 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 Plan- och bygglag (2010:900)
 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
 Socialtjänstlag (2001:453)
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 Lag (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Bakgrund
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och
livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.”3
Under hösten 2014 antogs Finspångs kommuns nuvarande plan för bostadsförsörjning.
Programmet arbetades fram under ledning av tjänstemän på ledningsstaben tillsammans med
Miljö- och samhällsberedningen. Programmet pekar ut ett antal utmaningar i Finspång och
fokuserar på behoven hos den äldre befolkningen.4 Lagstiftningen säger bland annat att
kommunernas bostadsförsörjningsprogram ska aktualitetsprövas minst en gång per
mandatperiod eller dessförinnan om förutsättningarna har förändrats.
I Finspång har både kommun och enskilda invånare märkt av en förändrad bostadsmarknad de
senaste åren. Priserna på småhus ökar, kötiderna till hyresrätter blir längre och det finns allt
färre hyresrätter att hyra. Situationen för de grupper av invånare som står längst från
bostadsmarknaden blir därmed ännu svårare. Det berör främst nyinflyttade, nyanlända,
invånare med låg betalningsförmåga eller fysiska- och/eller psykiska funktionsnedsättningar.
I hela Sverige är bostadsmarknaden ansträngd, och det märks även tydligt bland Finspång
grannkommuner och i hela Östergötland. Bostadsbristen är stor, efterfrågan på mark stor och
många stora bygg- och infrastrukturprojekt pågår. Finspång har mycket nära till Norrköpings
kommun och kommunernas invånare rör sig dagligen över kommungränserna i stor
omfattning.
Med detta som grund fick miljö- och samhällsbredningen i uppdrag av Kommunfullmäktige
hösten 2017 att påbörja arbetet med ett nytt program för boendeplanering. I uppdraget ingår
att beskriva hur Finspång ser ut i dag med fokus på kommunens geografiska förutsättningar
2

Boverket, Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen, Rapport 2012:12 samt
Boverket, Kommunernas bostadsförsörjning- en handbok, nedladdad från www.boverket.se 2017-05-15
3
Vision för Finspångs kommun
4

Finspångs kommun, Strategiskt program för boendeplanering, antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164
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och befintliga bostäder, planerade bostäder, beskrivning av kommunens befolkning,
demografi samt olika gruppers särskilda behov på bostadsmarknaden.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta hänsyn till relevanta kommunala, regionala- och
nationella visioner och mål inom bostadspolitiken.

Tillväxtutmaning 30 000 invånare år 2035
Under hösten 2016 arbetades en tillväxtutmaning fram av Näringslivsrådet i Finspång. Den 31
maj 2017 antogs utmaningen av kommunfullmäktig med tillägget att mål kring hållbarhet
skulle läggas till. I korthet går tillväxtutmaningen ut på att Finspång ska ha 30´000 invånare
2035. Målet är att Finspång:











präglas av innovation, proaktivitet och mod
är en attraktiv boendeort för hela regionen
har regionens högsta sysselsättningsgrad
skolor är bäst i regionen
har universitetsutbildning
är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
har ett kulturliv som överraskar och underhåller
ska ha en hållbar social utveckling
ska ha en hållbar ekologisk utveckling

Relevanta nationella, regionala och kommunala mål
Den svenska riksdagens bostadspolitiska mål innebär att alla människor i alla delar av landet
ska ges en ur social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas, samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
underlättas.5
Boverket fick 2015 ett regeringsuppdrag som handlade om att ta fram uppföljningsbara mål
för hållbar fysik planering.6 Uppdraget kom av den sammanställning som Boverket gjorde
2011 över de nationella mål och planer som hade betydelse för fysik planering.7 Den
rapporten visade på en stor mängd mål och planer inom ett stort antal politikområden. I
förslaget till nya mätbara mål från 2015 så presentera Boverket 7 övergripande mål för
samhällsplaneringen som föreslås bli styrande på nationell, regional och kommunal nivå.
Dessa förslag, som ännu inte är beslutade av regeringen, är följande:
”För att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för kvinnor och män i alla åldrar behöver
framtida fysisk planering och bostadsförsörjning säkerställa att följande mål
uppnås:
 Bostäder efter människors behov. Människors behov ska styra utbudet av bostäder och
alla ska ha likvärdig tillgång till bostad och boendemiljö av god kvalitet.
 Attraktiva livsmiljöer. Alla inne- och utemiljöer ska utformas och gestaltas så att de
främjar jämställdhet, trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och social sammanhållning.

5

Regeringen, Budgetpropositionen för år 2014, prop. 2013/14:1, Utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik, 2014, s. 16
6
Boverket, Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering, rapport 2015:44
7
Boverket, Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering, rapport 2011:17
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God tillgänglighet i vardagen. Lokalisering och nyttjande av bebyggelse och
infrastruktur ska på ett miljö- och hälsofrämjande sätt bidra till god tillgänglighet i
vardagen.
Bättre resurshushållning. I ett livscykelperspektiv ska miljö-, hälso- och
klimatpåverkan från byggnader, infrastruktur och energiproduktion samt uttaget av icke
förnybara råvaror minska.
Långsiktig livsmedelsförsörjning. Dricksvattenförsörjningen och jordbruksmarken ska
långsiktigt tryggas.
En funktionell grönstruktur. Gröna och blå strukturer ska i ökad grad prioriteras efter
deras potential att bidra med värden och tjänster för människan och för ekosystemet
som helhet.
Färre olyckor. Lokalisering och utformning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna
platser ska förebygga att människor och egendom drabbas av olyckor. ”8

Regeringen har de senaste åren lyft frågan om bostäder i ett antal forum. Bland annat så är en
del av Sverigeförhandlingen att få till ett ökat bostadsbyggande i samband med den nya
höghastighetsjärnvägen. Även i övriga sammanhang som omfattar transportinfrastruktur talas
det om bostäder, bland annat så framgår det i Regeringens direktiv 2017 för ny Nationell
transportplan 2018-2029 att effekten på bostadsbyggande ska vara en den av prioriteringen
vid infrastruktursatsningar. Det ger även effekt på Länstransportplanen (LTP) som är under
revidering för åren 2018-2029. Länstransportplanen arbetas fram och förvaltas av Region
Östergötland, tillsammans med bland annat Regionalt Trafikförsörjningsprogram (RTP) för
kollektivtrafiken, Regionalt utvecklingsprogram (RUP) samt Strukturbild Östergötland.
Östergötlands RUP9 antogs 2012 och grundar sig på följande tre mål: Goda livsvillkor för
regionens invånare, Ett starkt näringsliv och Hög sysselsättning samt Hållbart nyttjande av
naturens resurser. I detta sammanhang har alla tre målen, i olika omfattning, beröring på
bostadsmarknaden. Det tydligaste är kopplingen till goda livsvillkor. En av utmaningarna som
tas upp i RUPen är att utnyttja regionens befolkningstäta kärna och tillvarata möjligheterna i
ytterområdena. Det kopplat till strategin att ”Arbeta för Utveckling av Östergötlands alla
delar” ger en god regional grund till Finspångs kommuns arbete med bostadsförsörjningen.
Hösten 2016 antogs ett nytt Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Östergötland. 10
I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs mål och strategier för kollektivtrafikens utveckling i
Östergötland. Enligt RTPn ska kollektivtrafiken i Östergötland bidra till att skapa ett hållbart
transportsystem som en del av ett hållbart samhälle. Kollektivtrafiken har en nyckelroll i att
stärka den fysiska tillgängligheten och därigenom binda samman Östergötland. För att lyckas
med detta framkommer i RTPn att kollektivtrafiken ska uppfattas som långsiktig och stabil.
Det ska vara möjligt för invånare att planera var man vill bo och arbeta/studera utifrån ett fast
trafikutbud. En förutsättning för detta är att kollektivtrafiken ges en strukturerande roll i
samhällsplaneringen.

8

Boverket, Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering, rapport 2015:44, s.6
Regionförbundet Östsam, Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland, 2012
10
Region Östergötland, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030, 2016
9
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Karta med sammanställning över orter med regionala punkter.

Hösten 2016 antogs även Regional
Strukturbild för Östergötland. 11 Syftet
med Strukturbilden är ett första förslag
till större samverkan och samordning
mellan regionens kommuner och Region
Östergötland avseende den fysiska
planeringen. Kommunerna har
planmonopol, men många av de aktuella
utmaningarna i regionen är
kommunöverskridande, som ökad
pendling, utbygganden av kollektivtrafik
och bostadsförsörjningen. I
Strukturbilden framkommer att goda
livs-och boendeförutsättningar är en viktig del av den samlade regionala attraktiviteten och
utvecklingen för näringslivet. Brist på sådana förutsättningar kan innebära stora konsekvenser
för en region eller en tätort och därför bör all planering sätta människan i centrum.
I arbetet med strukturbilden har en sammanställning och analys gjorts av regionens tätorter. I
strukturbilden framkommer att Finspångs tätort har flera regionala målpunkter och utgör den
del i Finspång som enligt Region Östergötland har störst chanser till utveckling i ett
flerkärnigt Östergötland.
Inom Finspångs kommun pågår arbete inom ett flertal strategiskt viktiga områden som i olika
delar och omfattning hör samman med bostadsförsörjningen. Några av dessa områden är:
 Bredbandsutbyggnad genom fibernät
 Översiktsplan för Finspång
 Utveckling av centrum i Finspångs tätort
 Arbete för ny sträckning av riksväg 51, för att flytta genomfartstrafiken från
Bergslagsvägen
 Strategiskt inköp av mark
2016 beslutade kommunfullmäktige att Finspångs kommuns Översiktsplan, antagen 2011, är
fortsatt aktuell. Samtidigt med aktualitetsbeslutet gavs flera uppdrag till kommunstyrelsen
som förvaltningen arbetar vidare med, bland detta fanns uppdrag om att göra fördjupande
översiktsplaner för landsbygden och för tätort Finspång. Med ovanstående som bakgrund har
uppdragen förändrats och genom nytt beslut i kommunfullmäktige i juni 2017 pågår
processen nu med att arbeta fram en ny översiktsplan för hela Finspång.
Det bostadsförsörjningsprogram som detta är ett underlag till, kommer vara ett viktigt
planeringsunderlag för den kommande nya översiktsplanen i enlighet med plan- och
bygglagen samt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

11

Region Östergötland, Regional strukturbild för Östergötland, 2016
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Nuläge och förutsättningar
Finspång huvudort är Finspångs tätort12
tillsammans med omlandet och följande tätorter i
omlandet; Falla, Butbro samt Lotorp. I Finspång
finns även tätorterna Rejmyre, Sonstorp,
Hällestad, Ljusfallshammar, Grytgöl, Borggård
och Igelfors. I Finspång ingår även övriga orter
och landsbygd som exempelvis Hävla,
Byle/Ekesjö samt Brenäs.

Lila linje skiljer Finspång med omland från Övriga orter
och landsbygd

Finspång ligger i nordvästra delen av
Östergötlands län, gränsande till både Region
Örebro Län och Södermanlands län. Finspång är
vidsträckt och består till stor del av bergslag och
stora skogsmarker. I Finspång finns även flera
unika kulturmiljöer som exempelvis Hävla gamla
bruk. Utmärkande är även de drygt 360
namngivna sjöarna som finns, den största är
Glan.
Den 31 december 2016 bodde det 21 526 personer i Finspång. Trenden sedan 2009 är att
Finspångs har en stabil befolkningsökning vilken till största delen består av inflyttning av
nyanlända.
Antal kommuninvånare 31 december 2016.13

Inom Finspångs finns det delvis
Område
Antal
Andel
landsbygdsbusstrafik men största delen av
Finspång
21´526 100 %
resorna mellan orterna sker med bil. Det
Finspångs tätort med omland
14´516 67
finns marginell lokaltrafik inom Finspångs
Övriga tätorter
2´759 13
tätort vilket påverkar möjligheten till
Övriga
orter
samt
landsbygd
4´251 20
vardagsresor för den som inte har egen bil
eller kan förflytta sig genom att gå eller cykla.
Cykelvägar finns inom några orter men är inte utbyggda på så sätt att det går att ta sig mellan
samtliga orter på cykelvägar.
Finspång ligger utmed riksväg 51 som binder ihop Bergslagen och Region Örebro län, med
framförallt Norrköpings kommun. I Norrköping finns en intermodal knutpunkt, det vill säga
där flera olika transportslag möts, i form av Norrköpings hamn, E4/E22, flygplatsen samt
södra stambanan. I Norrköping pågår även byggandet av en ny godsbangård med utökad
tillgänglighet till Norrköpingshamn, vilken är en del av arbetet med den kommande
snabbjärnvägen Ostlänken.

12

Tätort definieras av SCB som: ett tättbebyggt område hussamlingar med minst 200 invånare och som mest 200 meter mellan husen.
Undantag finns.
13
SCB, Folkmängd efter region och vart 5:e år, hämtade uppgifter 2017-07-03
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdTatort/?rxid=48d73f98-6fc4-439b-bbaa-ee9e8f20a091
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Näringsliv och arbetsmarknad
Finspång är en levande industrikommun med ett näringsliv som har en unik struktur med
såväl småföretag, mindre industrier och flera världsledande internationella företag. Den
absolut största näringsgrenen inom kommunen är ”Tillverkning och utvinning” som
sysselsätter över 4 200 personer i Finspång. Näst största näringsgren är inom ”vård och
omsorg” som sysselsätter drygt 1 800 personer.14 Dessa områden är tydlig könsuppdelade då
den större delen av anställda inom tillverkning och utvinning är män, medan kvinnor är
dominerande inom vård och omsorg. Största arbetsgivaren är Siemens Industrial
Turbomachinery AB (”Siemens”) med drygt 2´500 anställda följt av Finspång kommun med
drygt 1´700 anställda exklusive de kommunala bolagen.15
Antal sysselsatta inom de fem största näringsgrenarna 2015 .16
Näringsgren

Antal

Tillverkning och utvinning

4´239 42

Vård och omsorg

1´790 18

Utbildning

989 10

Handel

543 5,4

Företagstjänster
Totalt antal sysselsatta

I Finspång finns drygt 1680 registrerade
företag varav ungefär 370 företag har 1-9
anställda. 560 företag har 1-50 anställda
samt drygt 115 företag med 100 anställda
eller fler. Det finns även en stor mängd
företag utan anställda, vilka ofta är enskilda
firmor där personen i fråga ofta även har en
anställning i ett annat företag.

Andel

498 5
9´979

Finspångs kommun har ett näringslivsråd som består av representanter från näringslivet,
ledande politiker och ansvariga tjänstemän. Det driver idéer och frågor som rör företagandet i
Finspångs i syfte att skapa attraktionskraft för nyföretagande och företagsetableringar i
kommunen.

Offentlig service
I kommunhuset i Finspångs tätort finns
kommunens ledning med kommundirektör
samt kommunens förvaltning och samtlig
sektorledning. I kommunhuset har även
kommunalråd och övriga politiker sina
arbetsrum.
Finspång tätort har en bemannad
polisstation mitt i centrum. Polisstationen
har öppet samtliga vardagar och ett antal
kommunpoliser utgår från stationen. I
tätorten finns även räddningstjänsten
huvudstation. Så kallade FIP17-enheter finns
placerade i Rejmyre och Hällestad.
Ambulanssjukvården utgår från
räddningstjänstens byggnad i Finspångs
tätort.

För- och grundskolor i Finspångs kommun 2017
Förskola (st.)
Grundskola (st. & åk)
Kommunal Fristående Kommunal
Fristående
Finspångs tätort

11

3

-

-

6 (F-6)
2 (7-9)
1 (grund sär)
1 (F-6)

Lotorp

1

Rejmyre

2

-

1 (F-6)

-

Brenäs

1

-

1 (F-6)

-

Ekesjö

1

-

-

-

Igelfors

1

-

1 (F-6)

-

Grytgöl

- (3)*

- (15platser)*

1 (F-6)

-

1

-

-

1 (F-6)

Hällestad

- (2)*

-

1 (F-6)

-

Sonstorp

2

-

-

-

Ljusfallshammar

-

* siffror inom parantes anger antal platser inom pedagogisk omsorg utöver
förskolor.

14

SCB, AMPAK 2015, Tabell FTG 2.5
Sökning i UC ABs register 170809
16
SCB, 2015, Tabell AKF 2.1 år
17
Första insatsperson, i Finspångs fall är det deltidsanställda inom räddningstjänsten
15
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I Finspångs tätort finns en vårdcentral med barnmorske- och psykiatrimottagning,
barnavårdscentral, folktandvård med mera. Distriktssköterskemottagning finns även i
Rejmyre. I Finspångs tätort finns flera apotek och i övriga kommunen finns ombud för
apoteksutlämning på 3 orter.
Finspångs kommun har barnomsorg samt grundskolor i flera orter. Högstadiet samt gymnasiet
är samlat inne i Finspångs tätort. Där finns även kommunens huvudbibliotek, filialer finns i
Rejmyre och Hällestad. Kommunens turistbyrå finns i Kulturhuset i Finspångs tätort, men det
finns även en säsongsöppen turistbyrå i Rejmyre.

Infrastruktur och kollektivtrafik
Finspång genomkorsas av riksväg 51 som är den viktigaste vägen i kommunen för både
transport av gods och för mäniskor att använda sig av. Riksväg 51 går från hamnen i
Norrköping via Finspång, Sonstorp, Hällestad och Ljusfallshammar upp mot Hallsberg,
Kumla och Örebro. Även väg 215 mot Linköping samt vägen mot Rejmyre har strategiskt
viktiga funktioner.
Det finns ett enkelstår för järnvägen som binder ihop Finspång med södra stambanan via
Skärblacka och Kimstad. Spåret är oelektrifierat och används i dag enbart för godstransporten
in till det centralt belägna industriområdet i Finspångs tätort.
I Finspång finns det kommunala bolaget
Finet som bygger ut och ansluter både
företag och privatpersoner till fiber. Utöver
Finet finns flera privata marknadsaktörer
som bygger ut fiber och ansluter kunder.
Den utbyggnad som kommunen har störst
möjlighet att påverka är den som sker via
Finet.
Fibern är väl utbyggt till hushåll och företag
i större delen av Finspångs tätort, även i
tätorterna Rejmyre, Hällestad och Sonstorp
med fler. Under 2017 beslutades om en ny
Strategi för IT-infrastruktur.18 Kopplat till
den fattade även kommunfullmäktige beslut
om en utbyggnadsplan för fiber.19
Utbyggnadsplanen pekar ut
områden/sträckor där kommunen vill
prioritera utbyggnad av stamfiber, den fiber
som binder ihop olika orter och kommuner, för att sedan FINET eller marknadens övriga
aktörer enklare ska kunna ansluta områden.

18
19

Finspångs kommun, Strategi för IT-Infrastruktur 2017-2020, 2017
Finspångs kommun, Utbyggnadsplan för IT-Infrastruktur 2017-2020, 2017
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Kollektivtrafik
I delar av Finspång finns det linjelagd kollektivtrafik som Östgötatrafiken AB driver.20 Mellan
Finspångs tätort och Norrköping samt Linköping finns det expressbusstrafik med relativt täta
avgångar. I Finspångs tätort med omland finns det även en servicelinje med en mindre buss
som går in i bostadsområden och hämtar resande. För att åka med servicelinjen ska resan
förbeställas senast en timme innan resan och den som åker betalar med Östgötatrafikens
vanliga busskort och/eller reskassa.
Till och från Finspångs tätort finns även landsbygdstrafik. Det finns direktlinjer till Rejmyre
som fortsätter till Hävla vid vissa turer. De flesta turerna till och från Rejmyre går dock via
byte i Vistinge. Där kan resande välja på att åka mot Norrköping, Rejmyre eller Finspångs
tätort. (Linje 416 och 410). Det finns linjetrafik på lördagen och på söndagar är linje 416
anropsstyrd. Det innebär att resan måste förbeställas senast 2 timmar innan avgång enligt
tidtabell.
Linje 414 går från Finspångs tätort via Sonstorp, Borggård, Hällestad och Ljusfallshammar
till Skönnarbo. Alla hållplatser trafikeras inte vid varje avgång. Det finns ingen trafik på
söndagar.
Linje 413 går från Finspångs tätort via Sonstorp, Borggård, Hällestad till Grytgöl. På den
linjen finns få fasta avgångar direkt mellan Grytgöl och Finspångs tätort, oftast behövs ett
byte i Hällestad. Vidare är de flesta turer anropsstyrda. Det finns anropsstyrd trafik på lördag.
Det finns ingen trafik på söndagar.
Linje 417 trafikerar Finspångs tätort via Lotorp till Igelfors. Alla turer går inte hela vägen
mellan Lotorp och Igelfors. Det finns anropsstyrd trafik på lördag. Det finns ingen trafik på
söndagar.
Linje 419 trafikerar Finspångs tätort, Falla, Doverstorp och fortsätter sedan mot Kimstad.
Linjen har ingen helgtrafik.
Det finns hösten 2017 även två linjer i norra Finspång som trafikeras av Sörmlandstrafiken
genom medfinansiering av Östgötatrafiken. Linje 401 Vingåker till Hävla via Marsjö och
Byle samt linje 411 Katrineholm till Hävla via Tisnarbro, Nora, Brenäs. Dessa linjer beslutade
Östgötatrafiken augusti 2017 att inte medfinansiera från och med 2019. 21
Utöver detta finns Närtrafik på landsbygden. Det innebär att de som har mer än 2 km till
närmaste hållplats för linjetrafik kan beställa resa med Närtrafiken vardagar kl. 09.00-12.30
och 17.00–22.00 samt lördagar, söndagar och röda dagar kl. 09.00-17.00. Resan ska beställas
två timmar innan planerad avresa. Resan kan ske till större närmare tätort eller in till
Finspångs tätort. Finspångs är uppdelat i flera olika närtrafikområden som alla har en möjlig
tätort utöver Finspångs tätort som mål. För resor med Närtrafiken gäller inte Östgötatrafikens
ordinarie kort eller reskassa, en enkel resa betalas med kort eller kontant och kostar för
närvarande 45 kronor.

20

Uppgifter hämtade via www.ostgotatrafiken.se 2017-09-06
Trafikutvecklingsgruppen Östgötatrafiken, Sörmlandstrafikens länsöverskridande trafik. Trafikplikt och medfinansiering, 2017
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Befolkningens sammansättning och framtida
utmaningar
I Finspång bor det 21 526 invånare. Invånarantalet har minskat under en rad decennier och
framför allt under 1990-talet. Sedan 2009 ökar befolkningen i kommunen, men trots detta
finns flera utmaningar att hantera. Utmaningarna består till stor del i faktorer som
befolkningens sammansättning och invånarnas allmänna förutsättningar till ett gott liv. Till
de viktigaste faktorerna i ett bostadspolitiskt perspektiv hör en åldrande befolkning och
situationen på arbetsmarknaden.
Befolkningsprognos fördelat per årsklass fram till 2032.

2032

2016

97
91
85
79
73
67
61
55
49
43
37
31
25
19
13
7
1

99
92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1
0

100

200

300

0

400

100

200

300

400
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Diagrammen ovan visar befolkningsstrukturer i antal personer i 1-årsklasser 2016 och en
prognos för 2032. Med ökad befolkning ökar samtliga åldersgrupper under perioden. Men det
går även att se att gruppen upp till 15 år och gruppen 36-43 år troligen ökar mer än övriga
grupper och i slutet av perioden både är fler i antal och en större andel av befolkningen än
2016.
24,5 % av invånarna i Finspång, 5264 personer, är 65 år eller äldre, vilket betyder att
Finspång har en äldre befolkningsstruktur än riksgenomsnittet, vilket är 19,8%. Andelen äldre
i befolkningen har ökat sedan 1996, då det enbart var 17,4 % som var äldre än 65 år.
Befolkningsprognosen för 30´000 invånare 2035 visar att de äldres andel av befolkningen
kommer att vara relativt konstant, men antalet äldre ökar med en ökande befolkning.
Hushållens sammansättning förändras över tid. Mellan 2012-2016 har andelen ensamstående
hushåll ökat i Finspång. Flest antal ensammanstående hushåll består av män under 65 år, följt
av ensamstående kvinnor över 65 år. Gruppen ensamstående kvinnor med barn är mycket
större än ensamstående män med barn, kvinnorna är fler än dubbelt så många. När hushållens
sammansättning förändras ändras även behoven av olika former av boende.
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Uppgifter om hushållens sammansättning i Finspångs kommun 2012-201622

Medellivslängden i Finspång var 2015 något lägre än för rikssnittet. Kvinnors medellivslängd
var 82,2 (riket 83,8 ) och medellivslängden för män var 79,5 (riket 80,1).23
Andelen förvärvsarbetare i åldern 20-64 år i Finspång var år 2015 77,1% medan motsvarande
siffra för Östergötland var drygt 79 %.24 På motsvarande sätt är andelen invånare med
eftergymnasial utbildning i ålder 25-64 år 29% något längre i kommunen än i länet, 31,2 %.
När det gäller befolkningens sammansättning i övrigt är den enskilt största gruppen
utrikesfödda från Finland. De därpå största grupperna är invånare födda i Syrien samt Bosnien
Hercegovina. Andelen av befolkningen i kommunen som har utländsk bakgrund har ökat från
16,3% år 2005 till 24,2% år 2017, den största andel finns i Finspång.

Social hållbarhet och folkhälsa
Under 2013-2014 arbetade en regional kommission för folkhälsa, Östgötakommissionen, med
uppdraget ”att belysa hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt kunskaps- och
erfarenhetsperspektiv. 25 Syftet med Östgötakommissionens arbete var dels att analysera
hälsoläget utifrån bland annat socioekonomiska-, miljö-, genus-, mångfald-/ickediskriminerings- och livscykelperspektiv. Dels att föreslå insatser på läns-, kommun- och
stadsdelsnivå som skulle skapa förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor för alla som
bor och verkar i Östergötland.26
22
23

SCB
Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata, hämtade uppgifter 2017-07-03,

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/folkhalsodata/faktablad/05-ostergotlands-lan/0562_finspang.pdf

24

Sökning på Kolada, 170908
Östgötakommissionen, Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport, 2014, s. 5
26
Finspångs kommun, Framtidsperspektiv för Finspångs kommun – Utmaningar och ansvar, 2017
25
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Fullständiga gymnasiebetyg är det enskilt viktigaste kravet som gäller för alla typer av tjänster
i arbetslivet.27 Ofullständiga gymnasiebetyg innebär att sannolikheten att få ett yrke med låg
socioekonomisk status ökar, samtidigt som det i sin tur innebär en ökad risk att utsättas för en
skadlig arbetsmiljö. Den skadliga arbetsmiljön kan vara både ogynnsam psykosocial
arbetsmiljö, men även fysiska exponeringar och ökad risk för olycksfall i arbetet. Risken att
utsättas för fysiska skador har dessutom tydliga samband med arbetsrelaterad stress.
Arbeten med låg socioekonomisk status kan även innefatta otrygga anställningar. Detta kan få
effekter i form av osäker inkomst och osäker försörjning som i sin tur leder till ekonomisk
otrygghet och som i sig är en starkt bidragande faktor till ohälsa. En osäker försörjning
innebär även en försiktighet och oförmåga att välja ett boende som passar familjesituationen.
Trångboddhet är en möjlig effekt av detta, vilket i sin tur innebär en hemmamiljö som är
stressande både för föräldrar men kanske främst för barnen som får svårigheter att finna ro till
läxläsning med mera. Detta kan eventuellt leda till försämrade skolresultat och som
Östgötakommissionen skriver är fullständiga gymnasiebetyg det enskilt viktiga kravet för att
komma ut i arbetslivet och egen försörjning.

Urbanisering och interna flyttmönster
Begreppet urbanisering innebär i första hand befolkningens förflyttning från land till stad. I en
mer tillspetsad och specifik mening pågår landsbygdens avfolkning parallellt med
befolkningstillväxten i tätort och städer. Graden av befolkningstillväxt i en tätort behöver inte
nödvändigtvis stå i direkt relation till landsbygdens avfolkning.28 Befolkningsstorlekens
förhållande mellan landsbygd och stad benämns som urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden
kan öka om fler människor flyttar till en stad samtidigt som dess kringliggande landsbygd
ligger på en konstant befolkningsmängd.
För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag är det tvärtom då
85 % av befolkningen bor i tätorter. År 2015 var antalet tätorter enligt SCB 1 979 stycken, 63
% av tätorterna hade färre än 1 000 invånare och enbart 124 tätorter hade fler än 10 000
invånare.
En tillbakablick på Finspångs de senaste åtta åren visar följande interna flyttmönster, indelat i
nycklekodsområden. Det finns en tydlig avbefolkning i Hällestad där minskningen är
närmare 0,4 % per år. Nettoantalet uppgår till 11 personer per år, vilket i sig inte är några
större siffror men trenden visar likväl en befolkningsminskning i Hällestad, detta i en
kommun som i övrigt bara växer.
Befolkningsökningen i kommunen är till största delen centrerad till Finspångs tätort med
omland, framförallt Risinge. Dessa områden växer tillsammans med 0,9 % per år vilket
motsvarar i princip hela kommunens totala ökning. I Finspångs tätort är det till största delen
Östra Finspång som står för befolkningstillväxten med sina 0,8 % i årlig befolkningsökning
medan Västra Finspång (0,09 %) och Nyhem (0,25 %) står för mera blygsamma ökningar.
Regna och Skedevi är två områden som ökar marginellt, ökningen kan i princip förklaras med
enbart en familjs till- eller avflyttning.
27

28

Östgötakommissionen, Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport, 2014, s. 19
Finspångs kommun, Framtidsperspektiv för Finspångs kommun – Utmaningar och ansvar, 2017
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Finspångs tätorts befolkning är inte särskilt gammal och befolkningen förväntas fortsätta öka.
16 % av befolkningen är mellan 0 och 14 år samtidigt som två av tre största åldersgrupperna i
tätorten är 20-24 år och 25-29 år. Snittet i Sverige på andelen 0-14:åringar är 17 %, vilket
innebär att Finspångs tätort matchar de siffrorna.
Finspångs tätort är det enda område inom kommunen som visar upp en positiv nettoökning av
befolkning sett till det interna flyttmönstret. Områden såsom Risinge, Hällestad, Regna och
Skedevi visar samtliga upp ett negativt nettoflöde. Detta resulterar i att kommunen i allt högre
utsträckning urbaniseras till Finspång tätort med omland, då tätorten både växer mest rent
procentuellt, men även tilldrar sig inflyttning från andra delar av kommunen. Finspång
urbaniseras allt mer, men hastigheten på urbaniseringen har hittills varit relativt långsam.
Invandringen bidrar mycket till befolkningstillväxten i Finspång. För att kommunen ska
fortsätta växa fordras, det utifrån fortsatt födelseunderskott och en långsam takt gällande
inflyttning från andra kommuner, att invandringen fortsätter understödja
befolkningstillväxten. Invandringen bidrar även till hela kommunens befolkningstillväxt då
samtliga områden visar upp en befolkningstillväxt sett till invandring. Det går därför att
argumentera för att invandring bidrar till att tillväxt och befolkningsökning sker i hela
kommunen och inte bara i de annars mest expansiva områdena, Finspångs tätort och Risinge.
Den största utflyttningen från Finspång sker i åldersgruppen 20-29 år, de flesta som flyttar ut
är 20-24 år vilket troligen till stor del handlar om personer som söker sig till högskoleorter för
vidare studier. Men, även den största inflyttningen sker i åldern 20-29 år, främst i de senare
åren.
2016 flyttade det in 228 barn i åldrarna 0 – 5 år. Det är mer än en fördubbling mot hur det var
för bara några år sedan. 2013 var det enbart 105 inflyttade barn i den åldersgruppen.
Baserat på de senaste årens flyttningar är det troligt att det även i fortsättningen är så att
kommunen tappar personer i åldrarna 20-30 år, då många väljer att studera på andra orter.
Noterbart är att antalet 30-50 åringar är relativt stort. Vad gäller flyttmönster kan konstateras
att både in- och utflyttningen i Finspång till stor del sker i närregionen.

Befolkningsökning och bostadsbehov
I Finspångs kommuns Framtidsperspektiv 2017 lyfts frågan om den ökande befolkningen och
de krav det ställer på bostadsbyggandet. Boverket justerade sin byggbehovsprognos tidigare
än vanligt, bland annat på grund av den betydligt större förväntade befolkningsökningen samt
att byggandet de senaste åren inte har ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behovet. 29
Under de kommande tio åren förväntas folkmängden i Sverige öka med drygt 1,2 miljoner
personer. Ökningen sker i alla åldersklasser och fördelar sig enligt följande:

 unga förväntas bli drygt 400 000 (33% av ökningen)
 förvärvsarbetande åldrarna, 20-64 år, förväntas befolkningen öka med drygt en
halv miljon (ca 41,5% av ökningen)

29

SCB, Statistiska meddelanden SCB, BE 18 SM 1601, Sveriges framtida befolkning 2016–2060, 2016
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 äldre drygt 300 000 (25% av ökningen)
Finspång utgör 2017 drygt 2,15 promille av Sveriges befolkning, om det förhållandet kvarstår
innebär det en befolkningsökning med 2´580 personer under perioden 2016 – 2025, vilket
motsvarar en befolkning i kommunen på 23´800 invånare 2025. Av dessa nya invånare skulle
972 stycken utgöras av 0-19 åringar, 996 stycken i åldern 20 – 64 år och 600 stycken över 65
år.
Omräknat i ett ökat bostadsbehov skulle det enligt Boverkets prognos innebära drygt 1´400
fler bostäder i Finspång under perioden 2016 – 2025. Under 2017 färdigställdes drygt 50 nya
bostäder. Det innebär i så fall att det behövs ungefär 1´350 bostäder ytterligare fram till 2025
eller omräknat per år, drygt 150 stycken vid en linjär utveckling.
Det nya målet för Finspång om 30´000 invånare 2035 innebär större befolkningsökning och
behov av fler bostäder. Det innebär ytterligare cirka 3´100 bostäder fram till 2035. Det skulle i
så fall betyda ett byggbehov med cirka 310 bostäder per år under perioden 2026-2035 vid en
linjär befolkningsökning.
En sådan positiv och snabb utveckling ställer inte enbart krav på kommunens förmåga att
möta efterfrågan på bostäder, utan det ställer även krav på utveckling av centrala
samhällsfunktioner som vägar och kommunikationsstråk, vatten och avlopp, skolor, vård- och
omsorg och övrig samhällsservice.

Pendling
Enligt SCB definieras pendling som regelbundna förflyttningar mellan bostad och arbetsställe
där minst en kommungräns korsas. Flera vetenskapliga studier visar att de flesta människor
upplever 45 minuter till max en timma som acceptabel tid för pendling, i en färdriktning. 30
Finspångs tätort med omlands placering nära främst Norrköping, men även till Linköping,
Motala och Örebro ger goda förutsättningar både för in- och utpendling till en stor
arbetsmarknad. Pendlingstider och möjligheter till hållbart resande varierar stort inom
kommunen beroende på i vilken del av kommunen invånaren är bosatt i. I flera
pendlingsrelationer, det vill säga mellan orter, är inte kollektivtrafik och eller tåg ett valbart
alternativ för att få en attraktiv restid.
Pendlingstid för expressbuss och bil från Finspångs Station.
31
Ort
Resetid expressbuss min.
Körsträcka bil km
Norrköping C
43
30
US Södra, Linköping 64
59,6
Linköping C
56 (byte till pendel i Kimstad)
56,7
Motala C
99 (byte till pendel i Kimstad)
66,3
Örebro C
210 (byte till tåg i Norrköping 86,7
samt 1-3 fler byten)
Katrineholm C
90 (byte till tåg i Norrköping)
64,6

30
31

Körtid bil min.
28
55
50
61
81
65

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Veckopendling – en översiktsstudie, Dnr 2010/14,
www.eniro.se , sökning på ortnamn, uppgifter hämtade 2017-07-04,
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Den största in- och utpendlingen till och från Finspång går till Norrköping, inpendlarna från
Norrköping är fler än utpendlarna till Norrköping. I inpendling följs Norrköping av Linköping
och sedan Motala. Utpendlingen sker främst utöver Norrköping till Linköping följt av
Katrineholm och Vingåker.32
I Regionalt Trafikförsörjnings
Program (RTP) finns denna bild
återgiven.33 Bilden visar restid
med kollektivtrafik respektive
med bil från olika
utgångspunkter med mål
Linköpings respektive
Norrköpings resecentrum. Varje
punkt i kartan motsvarar en
hållplats i kollektivtrafiknätet.
Färgen på punkten visar hur lång
restiden är till resecentrum i Linköping eller Norrköping med kollektivtrafik från den aktuella
hållplatsen. Enligt RTP understiger restiden mellan Norrköping och Finspångs tätort en
halvtimme med kollektivtrafik, men vid en sökning i Östgötatrafikens reseplaneraren tar resan
drygt 39 minuter med expressbuss mellan Norrköpings Resecentrum och Finspång station. I
kartan syns att restiden är betydligt kortare med bil än med kollektivtrafik, samt att Finspång
inte har landsbygdstrafik i hela kommunen.

Tätorter i Finspång
Antal kommuninvånare 31 december 2016 per tätort.34
Område

Antal

Andel

Rejmyre

894 4,2

Sonstorp

435 2,0

Hällestad

338 1,6

Ljusfallshammar

322 1,5

Grytgöl

294 1,4

Borggård

242 1,1

Igelfors

234 1,1

Finspångs tätort

13´074 61

Lotorp

683 3,2

Falla

466 2,2

Butbro

293 1,4

32

SCB, Tabell BEF302 samt BEF301, 2015
Region Östergötland, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030, 2016, Bild 12.
34
SCB, Befolkningsstatistik, hämtade uppgifter 2017-07-03
33

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=236f0d0d-d8bc-4596-b238-6973b617078a.
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Finspångs tätort med omland
Finspångs tätort är kommunens huvudort och ligger i södra delen av Finspång med mycket
bra pendlingsmöjligheter till främst Norrköping. I Finspångs tätorts omland ingår Falla,
Butbro och Lotorp samt områdena där mellan. Finspångs tätort är en levande industriort med
ett näringsliv som har en unik struktur med såväl småföretag, mindre industrier och flera
världsledande internationella företag. Finspångs tätort präglas av centralt belägen industri med
internationell verksamhet, tillsammans med slottet och flera sammanhängande parkmiljöer. I
tätorten finns även det stora sport- och rekreationsområdet Arena Grosvad. Finspångs tätort
har en positiv befolkningsökning och är tillsammans med omlandet den del av kommunen
som växer mest.
Handel och service
I Finspångs tätort finns ett större utbud av dagligvaru- samt detaljhandel koncentrerat till
främst centrum vid Bergslagstorget samt handelsområdet Viberga. I tätorten finns ett flertal
drivmedelsstationer och laddstolpar för elbilar. Dock saknas tillgång till biogas.
Offentlig service
I Finspångs tätort finns närsjukvård och äldreboenden, ett flertal förskolor, grundskolor samt
två gymnasieskolor. Från Finspångs tätort utgår hemtjänsten, i tätorten finns även stöd och
service för boende med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Kulturhuset,
kulturskolan med sin verksamhet, fritidsgården Hörnan samt kommunens huvudbibliotek och
turistbyrå finns även dessa i tätorten.
Rejmyre
Rejmyre ligger 25 km norr om Finspångs tätort, Rejmyre är kommunens näst största tätort.
Rejmyre utvecklades som samhälle kring det glasbruk som anlades 1810 sedan Sverige
förlorat flera viktiga glasbruk i samband med förlusten av Finland. Under senare delen av
1800-talet och i början av 1900-talet var Rejmyre ett av landets ledande glasbruk. 1913
sysselsatte bruket omkring 400 arbetare och ett samhälle hade växt upp kring Bruksgatan. I
dag är Rejmyre glasbruk det enda glasbruket norr om Småland med produktion.
Handel och service
I Rejmyre finns en dagligvarubutik, Coop Nära i Rejmyre. Butiken är ombud för bland annat
Apoteket, Systembolaget, Postnord och Svenska Spel och ATG. Det finns även
drivmedelsstation med självbetjäning.
Glasbruket och besökare till orten har skapat förutsättningar att utveckla det som kallas Glasoch hantverksbyn med flera små verkstäder, butiker och utställningar.
I Rejmyre finns flera restauranger/matserveringar.
Offentlig service
I Rejmyre finns barnomsorg och grundskola F-6. I Rejmyre finns en biblioteksfilial. I Glasoch hantverksbyn finns även en säsongsöppen turistbyrå.
Särskilt boende för äldre finns på Berggården. Från Rejmyre utgår även hemtjänst. I Rejmyre
finns även distriktsköterskemottagning.

19
183

Sonstorp
Sonstorp ligger ungefär 9 km väster om Finspångs tätort utmed riksväg 51 mot Örebro.
Sonstorp är ett yngre stationssamhälle som byggdes ut i samband med att järnvägen Finspång
–Pålsboda anlades på 1800-talet.
Handel och service
På orten finns ett mindre säsongsöppet matställe vid minigolfbanan.
Offentlig service
Barnomsorg finns i Sonstorp. Närmaste grundskola är i Hällestad eller i Finspångs tätort.
Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad eller i Finspångs tätort.

Hällestad
Hällestad ligger drygt 14 km väster om Finspångs tätort, efter Sonstorp, utmed riksväg 51 mot
Örebro. Kring bygdens administrativa centrum i Hällestad kyrkby finns omfattande lämningar
av mycket tidig bebyggelse på den rika Hällestadslätten. I områdets södra del uppstod tidigt
en omfattande och viktig gruvbrytning som gav förutsättningar för att utveckla järnhantering
och orter kring tidiga bruk som Borggårds bruk.
Handel och service
I Hällestad finns en dagligvarubutik med utlämningar av apoteksvaror och utlämning för
DHL. Det finns även en mindre drivmedelsstation och en pizzeria.
Offentlig service
Barnomsorg och grundskola (F-6) finns i Hällestad. Äldreomsorg finns i form av
Hällestadsgårdens vårdboende med 37 vårdplatser med olika inriktning. Från Hällestad utgår
även hemtjänst. I Hällestad finns även en biblioteksfilial.

Ljusfallshammar
Ljusfallshammar med omnejd ligger 25 km nordväst om Finspångs tätort utmed riksväg 51
mot Örebro. Områdets tätort är Ljusfallshammar. På landsbygden utanför Ljusfallshammar
ligger Lämneå Bruk.
Handel och service
TIB Möbler bedriver möbelförsäljning, den närmaste daglivarutbutiken finns i Hällestad.
Offentlig service
På orten finns kommunal barnomsorg samt fristående grundskola F-6. Närmaste kommunala
grundskola är i Hällestad. Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.

Grytgöl
Grytgöl ligger 20 km från Finspångs tätort, nära gränsen till Örebro län. Samhället ligger vid
Emmaån och präglas av Grytgöls Bruk med anor från 1600-talet. Området har utvecklats
kring gruvbrytning och järnhantering vid ett flertal bruk och hammare. Den industriella
traditionen lever vidare i orten Grytgöl, där Grytgöls Bruk dominerar.
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Handel och service
Dagligvaruservice saknas i området, närmaste butik finns i Hällestad, Igelfors eller Finspångs
tätort.
Offentlig service
I Grytgöl finns både kommunal och fristående barnomsorg samt en grundskola (F-6).
Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.
Borggård
Borggård ligger 17 km väster om Finspång. Samhället ligger vid Hällestadsån och präglas av
Borggårds Bruk med anor från 1500-talet. Idag tillverkas bearbetade produkter från metalltråd
och band.
Handel och service
Närmaste dagligvarubutik finns i Hällestad.
Offentlig service
Barnomsorg finns i Sonstorp och Hällestad. Grundskola finns i Hällestad.
Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.

Igelfors
Igelfors ligger 20 km norr om Finspångs tätort i Regnaområdet, vilket omfattar Regna
församling. Det är ett utpräglat landsbygdsområde vars historiska centrum finns i Regna
kyrkby.
Områdets tätort är Igelfors som växte upp kring Igelfors bruk. Under 1860-talet växte två bruk
upp parallellt i trakten, dels Igelfors Stångjärnsbruk, dels Nyhammars spikbruk. 1891 slogs de
båda bruken samman och därmed föddes Igelfors bruks AB.
Handel och service
Det finns en dagligvarubutik i Igelfors som är även ombud för Apoteket, Systembolaget och
Svenska Spel samt DHL. En mindre drivmedelsstation finns i anslutning till butiken.
Offentlig service
I Igelfors finns både barnomsorg och skola F-6.
Närmaste särskilda boende för äldre finns i Finspångs tätort.

Landsbygd och övriga orter
Antalet invånare på landsbygden och i övriga orter har varit relativt konstant under längre
period, drygt 23 % av invånarna i Finspång. Med en befolkning på runt 4´000 invånare har
både antal och andelen boende i övriga orter och på landsbygden varit relativt konstant när
kommunens totala invånarantal ökat. I perioden början finns en mindre nedgång men den
kompenseras av en mindre uppgång i perioden slut.

21
185

Antal invånare 2005-2016 fördelat mellan Finspång med omland, övriga tätorter samt övriga orter och landsbygd
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Fritidshusområden
Antalet fritidshus som taxerats som fritidsbostäder år 2009 i Finspång var 1´381. I områdena
Bränntorp, Ingestorp och Sunda bodde år 2008 sammanlagt 169 personer permanent. En ökad
andel permanentboende i fritidshusområden ställer ökade krav på vatten- och
avloppssystemen. Det enskilt största fritidsområde i Finspång är Bränntorp med över 300
fastigheter.
Så gott som samtliga fritidshusområden har lockat någon eller flera ägare att bosätta sig
permanent i sitt fritidshus och antalet permanentboende ökar. Faktorer som bidrar till ökat
permanentboende är servicenära, sjönära, generösa byggrätter i detaljplan, läget nära natur
och vatten, kostnadsläget samt hög standard när det gäller väg och VA. Omvandling av ett
fritidshusområde till ett område för permanentboende sker över tid.
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Bostadsutbud
I Sverige finns det flera olika former av boende och upplåtelseformer. Vanligast är boende i
lägenhet, som hyresrätt eller bostadsrätt, eller boende i småhus som äganderätt, det vill säga
boende i eget hus. I Finspång är den vanligaste boendeformen att bo i eget ägt småhus. Störst
andel småhus finns utanför Finspångs tätort med omland, störst andel flerbostadshus finns
inne i Finspångs tätort.
Antal lägenheter efter hustyp samt upplåtelseform i hela Finspång.
35

Finspång, antal lägenheter efter hustyp 2016

Upplåtelseform efter hustyp, 2016

Småhus

5´655

91 % äganderätt, 3 % hyresrätt, 6 % bostadsrätt

Flerbostadshus

4´732

68 % hyresrätt, 32 % bostadsrätt

598

99 % hyresrätt, 1 % bostadsrätt

10´985

47 % äganderätt, 36 % hyresrätt, 17 % bostadsrätt

Övriga hus & specialbostäder
Summa

Alla upplåtelseformer har sina fördelar och nackdelar och svarar mot olika behov på
bostadsmarknaden. En god blandning av olika upplåtelseformer skapar balans och möjliggör
positiva flyttkedjor inom kommunen. Finspång har övergripande en god blandning mellan
upplåtelseformen, men den skiljer sig mycket åt beroende på område och tätort.
Tabell över nyckelkodsområden och antal lägenheter per upplåtelseform
Nyckelkodsområde

Flerbostadshus Småhus

Övriga hus

Totalsumma

11 - Västra Finspång

1346

960

68

2374

12 - Nyhem

387

192

0

579

15 - Östra Finspång

2606

1148

98

3852

21 - Lotorpsdelen

68

383

5

456

22 - Falladelen

20

384

0

404

23 - Risingedelen

0

130

2

132

24 - Vistingedelen

0

170

0

170

25 - Ramstorpsdelen

0

62

0

62

31 - Ljusfallshammar

8

267

2

277

32 – Hällestad

73

568

7

648

33 - Grytgöls

40

277

2

319

41 - Regna

11

271

3

285

42 - Flasbjörke

0

31

0

31

51 - Rejmyre/Hävla

163

450

5

618

52 - Brenäsdelen

10

216

0

226

53 - Ekesjö/Hagaryd

0

146

1

147

5655

193

Totalsumma 4732

10580*

*Specialbostäder saknas i tabellen

Flest småhus byggdes innan 1930 och då främst i Hällesta, Grytgöl, Lotorp och Falla. Tätt
följt av Rejmyre och Ljusfallshammar. Under perioden 1971-1980, byggdes det främst i Östra
samt Västra Finspång samt Rejmyre/Hävla.
35

SCB, Bostadspack tabell lgh TAB3KD, 2016
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I Finspång byggdes många flerbostadshus från 1951 och framåt. Störst var byggandet 19611970 och företrädelsevis i Östra samt Västra Finspång följt av Rejmyre och Grytgöl.36

Trångboddhet
Enligt Boverket är trångboddheten i Sverige låg. Trots det kan en trångboddhet konstateras,
främst i de tre storstäderna bland barnfamiljer i hyresrätter. Ca 15 procent av alla svenska
hushåll räknas som trångbodda. Boverket definierar trångboddhet enligt följande:
” Om det bor mer än en person per rum i en bostad - kök och vardagsrum oräknat - betraktas hushållet som
trångbott, enligt det som kallas norm 3. Sambor antas dock klara sig med ett sovrum. En familj med två
barn behöver således ha en fyrarummare för att inte räknas som trångbodd. Detta gäller både samboende
och ensamstående föräldrar. Alla hushåll i enrumslägenheter räknas som trångbodda.”37

2012 beräknades 1 474 000 individer vara trångbodda i Sverige. Störst är trångboddheten
bland barn upp till 19 år (39%) , det följs av gruppen 20-29 år (24%) samt 30-49 år (30%).
Efter 50 år minskar trångboddheten markant.38
Det saknas både nationell och lokal statistik och kontrollerbara uppgifter om hur stor
bostadslösheten är.

Bostadsmarknad småhus och lägenheter
I Finspång är den vanligaste boendeformen att bo i eget hus. Priser och efterfrågan på hus,
bostadsrätter och fritidshus är ofta en indikator på bostadsmarknaden i en kommun. I
Finspång med en huvudort och flera mindre tätorter är spridningen på efterfrågan och priser
stor. För att få en mätbar indikator används dock snittet för hela kommunen.
Prisutveckling, avser medelvärde 2016-06-15-2017-06-1539.
Form av boende
Villor, Finspång
Villor, Östergötland

Antal st.
139
1´921

kr/kvm
12´630
20´931

Pris tkr
1´497
2´490

PU12: %
19,4
12,9

Villor, Sverige
Bostadsrätter, Finspång
Bostadsrätter, Östergötland

48´482
122
3´132

24´103
7´005
24´325

2´969
440
1´586

8,8
12

Bostadsrätter, Sverige

10´086

39´356

2´493

7,1
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19´650
21´234

1´127
1´272

7,1

5´038

26´084

1´607

8,5

Fritidshus, Finspång
Fritidshus, Östergötland
Fritidshus, Sverige

I tabellen framkommer att prisutvecklingen (PU12) på villor i Finspång var markant högre än
i Östergötland och i Sverige under perioden juni 2016- juli 2017. Under 2016 hade
kommunen en rekordstor ökning av bostadspriserna. Dock är kvadratmeterpriset för en villa i
Finspångs fortfarande relativt låg, drygt 60% av genomsnittspriset för Östergötland. Noteras
bör att Norrköping och Linköpings bostadsmarknader höjer snittpriset för Östergötland. De
senaste 12 månaderna skiljer det drygt 1 miljon kronor för en villa i Finspång och snittpriset i
Östergötland.
36

SCB, Bostadspak tabell LghTab1KD, 2016
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Trangboddhet/, 2014-09-26
38
SCB, Trångbodda personer enligt norm 3 (HEK), riket. Antaget/beräknat värde.
39
Mäklarstatistik, uppdatering 15 juni 2017
37
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Bostadsrätter är betydligt billigare i Finspång än snittet i Östergötland. Däremot så ligger
snittpriserna på fritidshus nära snittet för Östergötland. Det är en mindre mängd fritidshus
som sålts vilket gör att enstaka höga försäljningar starkt påverkar snittet under perioden.

Hyresbostäder
Vallonbygden AB
Vallonbygden AB är det kommunägda allmännyttiga bostadsbolaget i Finspång.
Vallonbygden AB är kommunens största fastighetsägare för hyresrätter med 1´908 stycken
hyresrätter av kommunens totala hyresbestånd på cirka 3 200 lägenheter. Av de lägenheter
som Vallonbygden har är en stor del 2:or samt 3:or, drygt 36 % vardera, enbart 1,5 % består
av stora lägenheter så som 5:or. Största delen av Vallonbygdens lägenheter finns i Finspångs
tätort. De fastigheter som fanns i övriga tätorter såldes av för ett antal år sedan delvis för att
finanseria nybyggnation.
Uthyrningsgraden hösten 2017 är nästan 99,9%. Ingen lägenhet är avställd för ombyggnation,
renovering eller på grund av tidigare skador utan alla är ute för uthyrning.
Ungefär 30-35 % av det totala antalet lägenheter har hiss eller är anpassade för att vara
lättillgängliga på annat sätt. Vallonbygden arbetar för att öka andelen tillgängliga lägenheter
till 40% de kommande åren.
Vallonbygden ABs medelfärdigställande år är 1966 (rikets snitt är 1977) men beståndet är
förhållandevis väl underhållet med en relativt låg standard och därmed relativt låga hyror.
Vallonbygden AB har en bostadskö som hösten 2017 har över 2000 sökande, den siffran har
ökat kraftigt de senaste åren. Kötiden för en sökande är i snitt 10-12 månader för mindre
attraktiva områden. Men kötiden varierar stort beroende på vad den sökande efterfrågar och i
vilket område. Generellt sett är det längst kötid till Högby där tiden kan vara 3-4 år. Kortast
kötid till är det till Nyhem och Gula Hårstorp.
Vallonbygdens ABs genomsnittliga nya kund i ”gamla beståndet” är nyanlända som bott i
Migrationsverkets boende eller HBV-boende i Finspång. Vid nybyggnation av lägenheter är
de nya kunderna främst äldre personer och par som i dag bor i Finspång men vill lämna sina
hus.
Vid nybyggnation efterfrågas främst radhus eller marklägenheter som treor 70-75 kvm och
fyror 80-85 kvm. Bland nyanlända, vilka ofta är större familjer, har behovet av stora
lägenheter, 5-7 rum och kök, ökat markant. Dagens hyresgäster har krav på att lägenheterna
skall vara i mycket gott skick (bra, stora badrum och kök) annars blir de svåruthyrda.
Vallonbygden AB planerar att under den kommande femårsperioden bygga ett 20-tal nya
lägenheter per år. Målgruppen vid nybyggnation är främst äldre som säljer villan och vill ha
ett enkelt och bekvämt boende.
Vidare kommer Vallonbygden AB att fortsätta systematiskt att tillgänglighetsanpassa sina
fastigheter. Ett mål är att hålla delar av beståendet väl underhållet utan att göra stora
påkostade renoveringar. Detta för att även i fortsättningen ha både äldre, enklare boenden till
lägre hyror och nyare lägenheter med högre standard och högre hyror.
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Privata bostadsbolag
Den näst största hyresvärden i Finspång är
Amasten. Amasten har 19 fastigheter med
drygt 900 lägenheter och ett flertal
lokaler.40 Amastens fastigheter ligger i
Finspångs tätort.

Kända hyreslägenheter fördelat på ort samt privat hyresvärd
respektive Vallonbygden AB
Vallonbygden Privat
Finspång
Lotorp

1´908

1´440
15

Rejmyre
97
Enligt uppgifter från Hyresgästföreningen,
Sonstorp
28
vilket baserar sig på de hyresvärdar de har
Ljusfallshammar
17
förhandlingsordning med, finns det utöver
Amasten drygt 11 privata hyresvärdar i
Grytgöl
28
Finspång med fler 10 lägenheter. Bland
Igelfors
35
annat Fiskeby Fastighets AB med 270
Byle
6
* det finns fastighetsägare vi idag inte känner till eller inte kan svara på hur
lägenheter och Björke Fastighets AB med
många lägenheter de har. Sammanställningen baserad på uppgifter från
160 lägenheter. Det finns fler hyresvärdar,
Hyresgästföreningen.
men det saknas en tillgänglig
sammanställning över hur många fler lägenheter som finns.

Tillgänglighet och bostadsanpassning
Bostadsanpassning innebär att bostaden anpassas utifrån individuella behov för att möjliggöra
kvarboende i bostaden trots funktionsnedsättningar. Bostadsanpassningen är inte
åldersberoende, utan behovsstyrt. Den som har bestående funktionsnedsättning eller delar
hushåll med en person med funktionsnedsättning kan
De tre främsta åtgärderna 2016
ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.
Åtgärd
Antal st. Andel i %
Trösklar
102
33
Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att
Dörröppnare
83
27
göra det möjligt att komma in i och ut ur bostaden,
Badrumsanpassning
24
7
möjliggöra förflyttningar inom bostaden, laga mat och
sköta hygien. Vanliga anpassningar inomhus är till exempel att ta bort trösklar och ordna en
duschplats istället för badkar.
Under 2016 fick kommunens bostadsanpassningshandläggare in drygt 159 ansökningar om
bostadsanpassning, samtliga utom en fick bifall på hela ansökan. 40 ansökningar, drygt 25 %
av ansökningar, kom från personer under 70 år. Ungefär hälften av bidragen beviljades i
flerbostads hus respektive enbostadshus.

40

Information från www.amasten.se 171024
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Nybyggnation av bostäder
Kommunala tomter för bostadsbyggande
Finspångs kommun har kommunala tomter för småhus och en tomtkö som personer kan
anmälda sig till. Att stå i en kommunala tomtkön kostar 300 kronor första året och sedan 250
kronor per år. Det går att anmäla sig till tomtkön när som helst på året, och i samband med
betalningen för innevarande år finns möjlighet att frånsäga sig sin plats.
Sedan 2010 har bland annat 14 tomter på Lärkvägen sålts, 5 tomter på Vibjörnsväg samt
några enstaka tomter på Östermalm samt Östra Hårstorp. Östra Hårstorp är den senaste stora
exploateringen för småhus som kommunen genomfört. Exploateringen genomfördes mellan
1991-2015 i olika etapper. Totalt omfattaden den 85 villatomter, 10 radhuslängor på
Humlevägen, 6 radhuslängor på Mandelblomsvägen samt två vårdboenden.
I Finspångs kommun finns i juni 2017 ett fåtal byggklara tomter till försäljning i tomtkön. De
tomter som finns är i orter utanför Finspångs tätort. Dessa tomter säljs för 1´000 kronor styck
efter beslut i kommunfullmäktige 2009 med villkoret att anslutningsavgiften för VA betalas
direkt vid köpet av tomten.41
Kommunala tomter som förmedlas i tomtkön.
Område
Antal tomter
Finspång
Rejmyre
1
Hävla
1
Ljusfallshammar
1
Grytgöl
7
Igelfors
6
Totalt antal tomter 16

Notering
Det finns inga tomter kvar till försäljning.
Pris 1´000 kronor styck.
Pris 1´000 kronor styck.
Pris 1´000 kronor styck.
Pris 1´000 kronor styck.
Pris 1´000 kronor styck.

Det har inte sålts några kommunala tomter utanför Finspångs tätort de senaste åren, senast var
2015 i Lotorp och Butbro. Många har varit intresserade av tomterna med den enskilt största
anledningen till att det inte blir någon försäljning uppges till kommunens tjänstemän vara att
bankerna är mycket restriktiva med lån för nybyggnation utanför Finspångs tätort. Enligt
intressenter på tomterna har bankerna gjort bedömningen att det faktiska marknadsvärdet på
husen, när de är klara, har inte bedöms täcka byggkostnaderna.

41
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Följande planerade samarbeten och exploateringar är under arbete i Finspångs hösten 2017.
Kända, planerade exploateringar i Finspång
Ort/fastighet
Notering
Finspång-Humlevägen
Markanvisningsavtal finns med Vallongbygden AB, detaljplan (DP) pågår, 10
lägenheter
Finspång-Stationsområdet
Markanvisningsavtal finns med NCC, DP pågår, 200 lägenheter
Finspång-Sundsvägen
DP pågår, 100 lägenheter, kommunal mark
Finspångs-Dalsberg
DP pågår, 50 lägenheter/småhus. Intresse från exploatörer finns.
Finspång-Stora Allén
DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Intresse från exploatörer finns.
Finspång-Grosvad 1:4
20 lägenheter/småhus. Privat mark.
Finspång-Grosvad 1:3
150 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Finspång-Lillsjövägen/Sjöviksvägen Intresse från exploatörer finns.
Hällestad-Hällestadgården
DP pågår, 16 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Lotorp-Yxviken
DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Privat mark.
Lotorp-Tallgläntan
DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Vistinge by
DP pågår, oklart antal lägenheter/småhus. Privat mark.
Melby 3:16
DP pågår, 60 lägenheter/småhus. Privat mark.
Vistinge 6:24
DP uppdrag finns, oklart antal lägenheter/småhus. Markförsäljning pågår till privat
ägare.

Ovanstående projekt planeras att påbörjas så fort detaljplaner för respektive område har
vunnit laga kraft.

Planberedskap
Finspångs kommun har en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2011.
Kommunfullmäktige fattade beslut om att översiktsplanen var fortsatt aktuell i januari 2016.
Då mycket har hänt i omvärlden och i Finspång , främst inom tätorten och i stråket mot
Norrköping, har ett arbete startats under 2017 med att ta fram en ny kommunövergripande
översiktsplan. Tills en ny översiktsplan är antagen gäller den som antogs 2011.
Finspångs kommun har drygt 400 gällande detaljplaner för alla ändamål. Det omfattar bland
annat bostadshus, naturområden, centrumändamål, skolor och verksamhetsomården. Inom
dessa detaljplaner finns mark som planlagts för bostäder som ännu inte har bebyggts.
Följande två tabeller är sammanställningar över områden som är detaljplanelagda för
bostäder, men ännu inte bebyggda. I en detaljplan är det inte alltid tydligt hur många (antal)
bostäder/lägenheter som kan byggas inom den så kallade byggrätten. Därför är siffrorna
ungefärliga i tabellerna. Dock är det noterbart är det inte finns någon planlagd men ej
bebyggd mark i Hällestad.
Antal möjliga bostäder på obebyggda fastigheter planlagda för bostadshus42.
Rejmyre

Igelfors

Grytgöl

Hävla

Byle

Ljusfallshammar

Sonstorp

Borggård

Butbro

Lotorp

Totalt

Småhus

Finspångs
tätort
21

51

53

14

24

18

4

2

12

9

2

210

Flerbostadshus

78

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Totalt antal
(st.)

99

55

53

14

24

18

4

2

12

9

2

292

Hustyp/Ort

42

Antalet möjliga bostäder är inte exakt beräknat då vissa detaljplaner inte reglerar om det ska byggas småhus eller flerbostadshus utan
ger möjlighet till båda alternativen. En uppskattning är gjord utifrån maximal byggnadsarea (Upp till 250 kvm är klassat som småhus.).
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Planberedskap för bostäder anses vara god i Rejmyre och Igelfors. I Finspångs tätort med
omland är planberedskapen i princip obefintlig med den folkökning som sker och väntas ske.
Antal obebyggda möjliga bostäder fördelat på ort samt markägare.
Rejmyre

Igelfors

Grytgöl

Hävla

Byle

Ljusfallshammar

Sonstorp

Borggård

Butbro

Lotorp

Totalt

Kommun

Finspångs
tätort
45

47

53

6

23

18

2

2

12

9

1

206

Vallonbygden

10

-

-

-

-

-

2

-

-

1

13

Privat

44

8

-

8

1

-

-

-

61

99

55

53

14

24

18

4

2

(Ingår i
9)
9

-

Totalt antal
(st.)

(Ingår i
12)
(Ingår i
12)
12

2

292

Markägare/Ort

Sammanställningen ovan visar att kommunen äger en mycket stor del av den detaljplanelagda
men obebyggda marken som finns inom kommunen.

Bygglov
Kommunens bygglovsavdelning hanterar en mängd olika ärenden. Det rör sig om allt från att
bevilja bygglov för att få sätta upp skyltar, installera en braskamin till bygglov för om- och
tillbyggnader och helt nya hus.
Antal beviljade bygglov/starbesked för nybyggnation av bostäder angett i antal lägenheter/småhus
År:
2006
2007
2008
2009 2010 2011 2012
2013 2014
2015
Antal:
16
28
10
19
19
19
9
14
8
6

2016
53

2017 kv 2
12

Under 2016 påbörjades arbetet med Vallonbygdens ”Majoren”, vilket är det första större
flerbostadshus som byggs i kommunen på många år.

Bostäder för särskilda grupper
Bostäder för unga vuxna och studerande
I Finspång finns idag inga bostäder som speciellt är byggda för eller riktar sig mot unga eller
studerande.
Behoven den kommande 3-5 åren upplevs som ökande. Dels för att bostadssituationen är
ansträngd med få lediga lägenheter, men även för att Finspång har en hög andel unga i
befolkningen. Till detta kommer även ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som
väljer att stanna i kommunen.
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Individ - och familjeomsorg
Sektor Social omsorg, Individ och familjeomsorgen, arbetar strategiskt med boendeplanering
för boende med särskilt stöd och service enligt SoL och LSS. Till detta hör även en
behovsspecificering som pekar på nuläge och kommande utmaningar.43
Bostäder för individer utanför den ordinarie bostadsmarknaden
År 2015 hade 2,1 % av befolkningen i Finspång försörjningsstöd i 10-12 månader under året,
snittet för Östergötland var 1,8%.44 Andelen barn av kommunens befolkning som bor i
hushåll med långvarigt försörjningsstöd var 2015 3,1 % jämfört med Östergötlands 3,0 %.
Men enligt Barnombudsmannens statistik levde drygt 23 % av barnen i Finspång 2014 i
ekonomiskt utsatta familjer.45
1 januari 2017 fanns det 78 stycken sociala kontrakt med hyresvärdar inom kommunen för
individer som står utanför ordinarie bostadsmarknaden. Utöver detta så finns det flera beslut
som ännu inte kunnat verkställas. Bland dessa fanns det vid tidpunkten 63 barn under 18 år.
Syftet med ett socialt kontrakt är att personen på sikt ska kunna ta över kontraktet på egen
hand, men vägen dit är olika lång för alla individer. Utveckling av sociala kontrakt över tid
har ökat. En trolig anledning till att sociala kontrakt ökat över tid är dels befolkningsökningen
men främsta orsak antas vara att hyresvärdarna skärpt kraven på de som vill hyra. Idag när
efterfrågan på bostäder är stor och det är svårt att få tag på boende ställer hyresvärdarna allt
högra krav på de som önskar hyra. Försörjningsstöd räknas sällan som inkomst och även
konsumtionsskulder (skulder som inte är hyresskulder) utgör hinder för egna
förstahandskontrakt. Detta påverkar även möjligheten för de som har sociala kontrakt att på
sikt få ta över kontrakten då hyresvärdarnas krav ökar.
Förvaltningen upplever att allt fler äldre riskerar vräkning på grund av obetalade hyror de
sista åren. Anledningen till obetalda hyror kan vara olika grader av demens, men även att
äldre inte upplevs be om hjälp. Upplevelsen är att det är en ny utsatt grupp som generellt inte
ber om hjälp och som bär på en mycket stor skam över situationen de hamnat i.
Målsättningen är att minska antalet sociala kontrakt inom kommunen, genom att individer
som har sociala kontrakt själva kan ta över sina kontrakt. Dock ser behoven ut att kvarstå de
kommande åren.
Kommunen har inget eget boende för kvinnor i behov av skydd. De som behöver skydd
placeras utanför kommunen. 2017 har en handfull kvinnor skyddat boende med hjälp av
Finspångs kommun.
I Finspång finns 2 stödboenden, det är två lägenheter på Hyttvägen. Stödboende innebär att
individerna får stöd, behandling och sysselsättning. Boendet kräver nykterhet och drogfrihet.
Vidare finns ett jourboende med 6 platser. Jourboende är öppet mellan 18.00-08.00 utan
bemanning. Behovet att stödboende och jourboende de kommande 3-5 år anses vara som idag.

43

Finspångs kommun, Behovsspecificering, Boende med särskilt stöd och service enligt SoL och LSS, 2017
Kolada, antal invånare, vuxna och barn, som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd dividerat med antal invånare i
kommunen.
45
Barnombudsmannen, Max 18, hämtade uppgifter 2017-07-04
44

https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/statistik-per-kommun/finspang/1_1_andel-barn-i-ekonomiskt-utsatta-familjer
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Förvaltningen gör bedömningen att det finns drygt 10 individer i Finspång som är öppet
bostadslösa och bor tillfälligt hos vänner eller är helt utan bostad. Det finns även individer
som är på behandlingshem och ännu inte har en löst bostadssituation när de kommer hem
igen.
Förvaltningen ser ett behov av ett så kallat lågtröskelboende med 5 lägenheter. Det är ett
boende för personer som inte kan få bostad på annat sätt och där det inte finns krav på
nykterhet. Boendet är inte planerat att vara bemannat och de boende bor med sociala kontrakt.
Behovet finns idag och beräknas kvarstå om 3-5 år. Kommunens Lokalstrateg har fått i
uppdrag att söka lokal för detta ändamål.

Boende för individer med funktionsnedsättning
I Finspång finns det gruppbostäder,
servicebostäder samt boendestöd som beviljas
främst genom beslut med stöd av LSS.

Antal bostäder fördelat på enhet och bostadstyp
Gata/namn
Inriktning
Bävervägen 13 A
Gruppbostad
Hårstorpsgården
Gruppbostad
Högbyvägen
Gruppbostad
Villa Höjdens
Gruppbostad
Östermalm
Gruppbostad
Bävervägen 11 A
Servicebostad
Oxhagsvägen
Servicebostad
Östermalms
Servicebostad
Profilen* (SoL & LSS)
Servicebostad
Svälthagen (SoL & LSS)
Servicebostad

Antal platser
5+1
6
6
6
4
7
9
8
7
10

En gruppbostad kan erbjudas personer som har
ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre
kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.
Gruppbostaden består av en mindre grupp
lägenheter samlade kring gemensamma
*Från Profilen utgår även boendestöd
utrymmen, där service och omvårdnad kan ges
alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna bör ligga i direkt eller nära anslutning till
gruppbostaden och var lättillgängliga för de som bor där. En fast personalgrupp ska täcka de
boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast
anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i
samma eller kringliggande hus. En servicebostad är en mellanform mellan ett helt
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.
Det som gäller för ett serviceboende är att lägenheterna ska vara fullvärdiga och att ”dygnetrunt- stöd”, utifrån personernas enskilda behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast
personalgrupp.
Behoven för boende inom ramen för LSS är svåra att bedöma eftersom det är en
rättighetslagstiftning där brukarnas behov och önskemål är avgörande för placeringen. Det
beror även på att barn och ungdomar många gånger har stora möjligheter att utveckla
förmågor med rätt stöd, vilket gör det svårt att bedöma deras kommande behov av boende
inom ramen för LSS. De individer som får stöd och hjälp enligt LSS bor kvar längre i sitt eget
boende då de lever längre än tidigare. Alla individer med behov av stöd och service enligt
LSS kan inte erbjudas plats inom Finspångs kommun då behoven är väldigt specifika.
Inriktningen för verksamheten är dock att ha så många placeringar som mjöligt inom
kommunens verksamhet och på sikt förstärka kompentensen för att kunna ”ta hem” individer
som externt placerade.
Bedömningen av bostäder med särskilt stöd bedöms öka de kommande åren. Sektor social
omsorg har därför lämnat förslag till kommunstyrelsen för att öka antalet platser genom både
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om- och nybyggnation av två gruppbostäder med totalt 12 platser. Det ger en ökning av
platser som möjliggör att ta hem externa placerade individer.
Boendestöd
Boendestöd kan ges till individer med funktionshinder och som bor i eget boende. Stödet ska
ha ett rehabiliterande syfte och bidra till att individen kan klara att sköta de dagliga sysslorna i
sitt hem. I dagsläget finns två boendestöd i Finspång, men från 2018 kommer det att finnas
ett. Boendestöd tar hand om alla i hela kommunen som är i behov av boendestöd. 2017
innebär det drygt 25 individer enbart på Profilen.
Det finns inga underlag på hur många som tillhör målgruppen idag utifrån att kommunen idag
har en blandning av behov på Boendestödsteamet. Boendestödet står inför en omorganisation,
vilket gör att sifforna och behovet av stöd kommer att klargöras när den nya organisationen är
på plats.
Bostäder för nyanlända
Finspångs kommun har sedan lång tid tillbaka haft en god tradition av att ta emot ett relativt
stort antal nyanlända individer med uppehållstillstånd. Dels genom de avtal som funnits med
Migrationsverket, men även genom så kallad egen bosättning samt familjeanknytning. Sedan
den nya lagen om bosättning för nyanlända genomfördes 1 mars 201646 har antalet anvisande
individer till kommunen minskat. En nyanländ person är en före detta asylsökande som har
beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas så kallade bosättningsansvar innebär att en
kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en nyanländ person för bosättning. Syftet är att
nyanlända ska få förutsättningar att etablera sig i samhället.
Antal kommunplacerade i Finspång.

Antal

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

70

144 (7)

164 (1)

129 (4)

165 (21)

57 (15)

*till och med 1 augusti 2017
Siffror inom partens anger antalet ensamkommande barn och ungdomar i totalen.

När en person kommer till Sverige och ansöker om asyl är det Migrationsverket som har
ansvar för den asylsökande och dess boende. Migrationsverket har både egna boenden och
upphandlade boenden, oftast kallade asylboenden.
Antal asylplatser i Finspång.

Anläggningsboende
(Migrationsverket)
Eget boende
(asylsökande ordnar själv)
Övrigt
(främst ensamkommande barn)
Totalt:

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

298

395

516

845

698

514

11

17

45

121

24

35

7

5

-

54

71

55

316

417

561

1´020

793

604

*till och med 1 augusti 2017

46

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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Det finns nyanlända som väljer att tacka nej till ett boende i en anvisad kommun och bosätter
sig i eget boende, ”EBO”. För dessa personer har kommunen inget extra ansvar för, utan de
ska självständigt lösa sitt boende i de system som finns på marknaden. I Finspång finns EBOs
som valt att själva söka sig till Finspång eller att tacka nej till anvisning i annan kommun efter
att de tillbringat asyltiden i Finspång.
Behovet av bostäder för nyanlända är stort. De nyanlända har många gånger svårt att hitta
boende då de enbart har etableringsersättning, vilket inte alltid räknas som inkomst när de
söker lägenheter. Vidare önskar de att få bo nära skola och service, som exempelvis inne i
Finspång. Det som efterfrågas är billiga lägenheter, ofta 1-3 rum och kök, där standarden i sig
inte är det viktiga. Idag är utbudet av lägenheter mycket litet för denna grupp av individer.
Arbetsförmedlingen har ansvar för etablering av nyanlända. Kommunen har ansvar för
barnomsorg och skola samt att hjälpa till med bostäder för det antal nyanlända som
kommunen har anvisats.
Bostäder för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
Med ensamkommande asylsökande barn avses
Antal platser för barn – och ungdomar augusti 201747
en person som är under 18 år och som vid
Antal Utformning
ankomsten till Sverige är skild från båda sina
Namn
platser
Blockhyrda
föräldrar eller från någon annan vuxen person
Hårstorps Ungdomsboende
16
lägenheter
som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller
Eget hus
Högklints Ungdomsboende
32
som efter ankomsten står utan sådan
med rum
ställföreträdare. Kommunens yttersta ansvar för Nyhems Ungdomsboende
16
stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) gäller för ensamkommande barn, och kommunen ansvarar för sådana barns
mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått
uppehållstillstånd i Sverige.
Finspångs kommun har både boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt
placeringar i familjehem, samtliga barn och ungdomar är pojkar. I augusti 2017 fanns det 53
ungdomar placerade i kommunen, 38 stycken av dessa var 17 år eller äldre, 15 ungdomar är
16 år eller yngre. Det stora flertalet har ännu inte fått besked om de får stanna eller ska
avvisas.
Under 2015 var behoven mycket stora, men sedan dess har behoven minskat kraftigt och
antalet barn- och ungdomar som anvisats till Finspång har minskat. Behoven av platser för
denna grupp minskar kraftigt de kommande åren utifrån den åldersfördelning som finns på de
boende idag.

Biståndsbedömt vårdboende för äldre (SoL)
Särskilt boende är för de individer som inte längre kan få sitt behov av tillsyn, omvårdnad,
trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet genom hemtjänst. På ett särskilt boende
erbjuds vård och omsorg dygnet runt. Med korttidsboende menas att en individ kan få
möjlighet till återhämtning eller rehabilitering samt växelvård för avlastning av anhöriga. Det
47

www.migrationsverket.se 141117
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är delvis en resurs för att individen ska kunna bo kvar hemma. Både särskilt boende och
korttidsboende kräver biståndsbeslut.
I Finspång finns det omkring 132 platser på särskilt boende för äldre. På Hällestadgården
finns 10 lägenheter möjliga för sammanboende.
Tabell över boenden och antal platser fördelat per vårdform.
Namn
Ort
Vårdboende Demensplatser
Berggården
Rejmyre
24
7
Betaren
Finspångs tätort
20
9
Hårstorpsgården
Finspångs tätort
24
Hällestadgården
Hällestad
25
7
Sergelgården
Finspångs tätort
Storängsgården
Finspångs tätort
39
27
Tegelbacken
Finspångs tätort
34

Korttidsboende
13
5
10
7
-

Prognosen för de kommande 3-5 åren visar att behovet av platser är i balans då
Hällestadgården byggs ut under 2017. Utbyggnaden ger ett tillskott med 3 demensplaster samt
9 vårdboenden.
På längre sikt behövs ytterligare platser och ett nytt boende som ersätter Storängsgården samt
ett tillskott på drygt 40 platser kommer att vara nödvändigt.

Kommunala hyresgarantier
Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har
tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt
med besittningsskydd. Till exempel vid projektanställning med regelbunden inkomst, där
hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för ett eget hyreskontrakt. 48
Kommunen kan ställa ut en hyresgaranti som gäller minst sex månadshyror och gäller under
minst två år för den eller de som bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar. Bidraget
lämnas med 5 000 kr per lämnad hyresgaranti.49
Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett statligt bidrag för
varje lämnad garanti. Det är Boverket som administrerar det statliga bidraget. Finspångs
kommun erbjuder i dagsläget inte kommunala hyresgarantier.

Seniorbostäder och Trygghetsboende
Enligt Boverket är ett seniorboende helt vanliga bostäder med ökad möjlighet till gemenskap.
Det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att åldras i. Vidare beskriver Boverket att
seniorboenden kan skilja sig mycket åt i sin utformning samt i vad de kan erbjuda. Det är ett
brett spektra från att det enbart är åldern på de som bor i huset till att det funktionellt
utformade boenden som erbjuder ett stort utbud av service och aktiviteter. På vissa
48

Information hämtad från www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/sok-bidrag-for-hyresgarantier/, 2017-10-24
Villkoren för kommunerna regleras i Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier samt Lag (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter
49
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seniorboenden finns en gemensamhetslokal för olika aktiviteter som de boende i första hand
själva ska svara för. Det kan också finnas kök och matsal för gemensam matlagning och
umgänge. 50 Ett Seniorboende är en boendeform som inte inrättas med stöd av
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
inte förutsätter beslut enligt SoL och LSS.
Trygghetsboende är enligt Boverket regler för investeringsstöd en hyresrätt, kooperativ
hyresrätt eller bostadsrätt som innehas av personer som fyllt 70 år, samtliga lägenheter ska ha
trygghetslarm. I huset ska det finnas utrymmen för samvaro, måltider och hobbyverksamhet.
Trygghetsboende ska bemannas med personal vissa tider varje dag för kontakt och för att
ordna med gemensamma måltider och med sociala och kulturella aktiviteter. En
trygghetsbostad ska vara planerad så att det är möjligt att bo kvar om den boende får en
funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel vid förflyttning. För att bo i ett trygghetsboende
enlig ovanstående definition krävs inget biståndsbeslut.
I dagsläget finns ingen antagen policy inom Finspångs kommun för hur ett trygghetsboende
bör se ut eller om det finns möjligheter för externa aktörer att ansökan om subventionering
från kommunen för gemenskapslokaler och seniorvärd.
Då det generellt saknas tydliga nationella definitioner av begreppen Seniorboende och
Trygghetsboende är det svårt att beskriva utbud och efterfrågan på motsavarande boende.
Dock finns en uppfattning i förvaltningen, Vallonbygden och bland byggherrar att efterfrågan
på motsvarande bostäder ökar allt mer.
Bedömningen är därför att det i dagsläget är ett underskott av denna form av bostäder inom
kommunen och att underskottet kommer att öka de kommande åren.

Analys
Finspång står inför en stor utmaning att möta de behov som redan i dag finns på en
överbelastad bostadsmarknad och de behov som kommer av inflyttning och tillväxtmål. Om
tillväxtmålet om 30 000 invånare år 2035 ska kunna nås behövs bostäder för drygt 8 000 nya
invånare fram till 2035, vilket omfattar drygt 300 nya bostäder per år fram till 2030 och
utöver detta utbyggd kommunal service. I vilka områden det är lämpligt att bygga ut och
expandera i ska den nya översiktplanen hantera, men Bostadsförsörjningsprogramet ska ta
fram mål och åtgärder för att möjligöra denna utbyggnad.
Befolkningen utanför Finspångs tätort med omland har de sista 10 åren varit relativt konstant.
Med de flyttmönster som beskrivits så är det troligt att befolkningstillväxten även
fortsättningsvis främst kommer att ske i dessa områden. Flyttmönstren påverkar även vilka
områden som den nya översiktsplanen bör föreslå som nya utbyggnadsområden för bostäder,
service, verksamheter och företagande. Det är av stor viktigt att områden utanför Finspångs
tätort även fortsättningsvis uppfattas som attraktiva och möjliga boendeorter. Både för
nyinflyttade och de som redan på bor på orterna. Det behövs även möjligheter för olika
boendeformer för att göra det möjligt att bo kvar när familje- och livsförhållanden förändras.
50

SABO, kraven för att få investeringsstöd för trygghetsboende,
http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/boende_aldre/Sidor/Trygghetsboende.aspx, 2014-10-20
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Dessa områden har ofta flera unika kvalitéer som inte går att få inne i Finspångs tätort, eller i
några större städer.
Rimligtvis kommer största delen av kommunens verksamheter fortsatt centreras till de
områden där flest människor bor och utifrån ett flyttmönster som blir allt vanligare, det vill
säga från landsbygd till stad, från övriga kommunen till Finspångs tätort med omland. Det
betyder inte att resterande tätorter och övriga orter och landsbygd inte har en viktig roll att ta i
Finspångs utveckling, men det kan få konsekvenser för var kommunal service ska byggas ut,
placeras och vidareutvecklas.
Den senaste stora ombyggnationen av riksväg 51 mellan Finspång och Norrköping har kortat
restiderna markant och ökat trafiksäkerheten. Många pendlar idag både med kollektivtrafik
och med bil mellan orterna och restiden är drygt 40 minuter mellan orterna med expressbuss.
Norrköping och stråket mellan Finspång och Norrköping är mycket viktiga i Finspångs
utveckling. Det är där den största efterfrågan på mark för både bostäder och verksamheter
finns idag. Med den nya föreslagna förbifarten väster om Finspångs tätort finns stora
möjligheter att utveckla västra delarna av tätorten och skapa förutsättningar för fler bostäder,
mer service och verksamheter i kollektivtrafik nära lägen. Det är dock viktigt att påpeka att
inte hela kommunen har kollektivtrafik som möjliggör arbets- eller skolpendling. Stora delar
av Finspång utanför tätorten med omland saknar dessa möjligheter vilket påverkar hur
Finspång ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Från förvaltningen lyfts problematiken med
färdtjänst och kollektivtrafik i relation till var de särskilda boende för äldre är placerade.
Möjligheten att resa till Rejmyre och Berggården är svårare, men fler byten och sämre turer
än vad det är exempelvis till Hällestad. Det påverkar inte bara var de äldre önskar bo, utan
även var deras anhöriga önskar att de bor. Tillgänglighet till god kollektivtrafik för dessa
grupper är mycket viktigt.
Den sociala sektorns verksamheter med exempelvis LSS och boendestöd är idag centrerat till
Finspångs tätort, vilket bland annat förklaras med tillgänglighet och önskan från boende att
självständigt kunna ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns. Förvaltningen upplever
inte att dessa gruppers behov tillgodoses av kollektivtrafiken om de bor utanför Finspångs
tätort.
Vidare finns stora utamningar för de grupper som står längst bort från bostadsmarknaden. Det
omfattar inte bara unga och nyanlända, utan även de som har skulder, osäkra inkomster eller
andra omständigheter som gör att de inte kan erbjudas egna förstahandskontrakt. Med fler nya
kommuninvånare kommer troligen även dessa grupper öka. Den överhettade
bostadsmarknaden med år av väntetid på en hyreslägenhet gör det än svårare för dessa att
etablera sig på bostadsmarknaden. Kommunen behöver se över vilket ansvar och vilka
möjligheter kommunen har att skapa goda boendemiljöer för alla, även för den här gruppen.
Kommunen bör se över möjligheter med lågtröskelboenden, billiga hyresrätter, hyresgarantier
och möjlighet att påverka var och i vilken form det byggs nya bostäder.
Under de sista 20 åren har ett fåtal hyresrätter byggts i Finspång. I Finspång är det vanligast
att äga sitt boende, att bo i hus, och andelen hyresrätter behöver ökas för att på sikt få bättre
balans i variationen av bostäder. Men nybyggnationen av bostäder ger höga hyror, vilket
innebär att det är av största vikt att det äldre välbevarade beståndet av hyresrätter behålls med
relativt låga hyror för att det ska finnas alternativ för bredare grupper av bostadssökande. Det
är inte alltid så att de så kallade flyttkedjorna ger effekter för de mest utsatta grupperna
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Det visar sig även i samtal med invånare att de som önskar köpa hus, bygga nytt eller bygga
om utanför Finspångs tätort oftast får negativa besked från bankerna, husen anses inte vara
värda investeringarna.
Sammanställningen över obebyggda detaljplanerade områden för bostäder visar att det finns
mark som är planlagd för bostadsbyggande, främst i Rejmyre och Igelfors, där kommunen
även äger marken. Det finns möjlighet för exploatering, men efterfrågan upplevs mycket liten
på dessa platser. Det krävs en djupare inventering av var efterfrågan finns, för att arbeta fram
detaljplaner som kan verkställas inom rimlig tid. Det skulle även behövas en annan form av
dialog med marknaden och de hyresvärdar som redan finns etablerade i Finspång för att på
sätt stimulera till en mer balanserad bostadsmarknad.
Vid den inledande inventering av exploateringsprojekt som är på gång syns det att Finspångs
kommun äger liten del av den mark som planeras exploateras för bostäder. Om kommunen
ska klara sina åttagande med en god bostadsförsörjning krävs ett än mer offensivt arbete med
att köpa in eller byta mark där efterfrågan kan förväntas ökas. Kommunen behöver äga mer
mark både för bostäder och verksamheter för att på sikt klara tillväxtmålet.
Slutligen kan konstateras att tillväxt och expansion kräver långsiktiga satsningar som kostar
pengar. Ska kommunen klara av att hantera den ökande efterfrågan på mark, på detaljplaner,
bygglov och ökande behov av kommunal tillsyn och omsorg behövs fler individer som arbetar
inom organisationen. Det behövs fortsatt både politiker och tjänstemän som tillsammans
arbetar för att nå målen genom ett strategiskt, långsiktigt arbete.
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Bilaga 1
Denna bilaga är till stor del utdrag ur Boverkets uppgifter i Kommunernas bostadsförsörjning
– en handbok, kapitel om Kommunens ansvar enligt lagen.

Lagrum
Kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken preciseras i huvudsak i följande
författningar:51
 Regeringsformen (1974:152)
 Kommunallag (1991:900)
 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunerna
bostadsförsörjningsansvar
 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 Plan- och bygglag (2010:900)
 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
 Socialtjänstlag (2001:453)
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 Lag (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandrare för bosättning
I Sveriges regeringsform står det att det allmänna (kommunen) särskilt ska trygga rätten till
arbete, bostad och utbildning och verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar
för hälsa. Det innebär att det är kommunen som har ansvaret att trygga rätten till bostäder för
medborgarna.
I kommunallagen (KL) finns bland annat bestämmelser om kommunens befogenheter,
organisation och verksamhetsform. I kommunlagen framgår att en kommun får ägna sig åt
angelägenheter av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller
medlemmar, vilket bland annat omfattar bostadsförsörjning. I det kommunala uppdraget ska
kommunen behandla alla lika, men om det finns sakliga skäl får kommunen ge särskilt stöd.
Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan
och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av
kommunfullmäktige.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande
uppgifter:



kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet

51

Boverket, Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen, Rapport 2012:12 samt
Boverket, Kommunernas bostadsförsörjning- en handbok, nedladdad från www.boverket.se 2017-05-15
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kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

I förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas
bostadsförsörjningsansvar framgår att länsstyrelsen årligen ska ta fram en analys av
bostadsmarknaden i länet samt en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever
upp till kraven i bostadsförsörjningslagen. Analysen ska även innehålla en redovisning av hur
planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och
regionalt. Boverket sammanställer sedan resultaten på nationell nivå. Det underlag som
länsstyrelsen använder sig av kallas för ”Bostadsmarknadsenkäten” och bör besvaras av
kommunen.
Den 1 januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft.
Kommunen agerar bara i begränsad omfattning som byggherre eller fastighetsägare när det
gäller produktion, utveckling och förvaltning av bostäder. Genom allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag kan kommunen dock bedriva viss verksamhet. I lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag definieras ett sådant bolag som ett aktiebolag där en eller flera
kommuner har det bestämmande inflytandet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte förvalta
fastigheter där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. De allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen ska enligt lagens andra paragraf bedriva sin verksamhet enligt
affärsmässiga principer. Det medför att dessa bolag undantas från 2 kapitlet 7 § i
kommunallagen, som anger att kommunens näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte.
Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag omfattas inte heller av självkostnadsprincipen
i 8 kapitlet 3 c § i kommunallagen.
I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten samt byggande. .
I lagens portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Kommunen har
planmonopol, det vill säga att det är kommunen som bestämmer var och hur det får planeras
och byggas. Planeringen sker genom översiktsplanering och detaljplanering.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL, och
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2
kap. 3 § 5 plan och bygglagen (2010:900) och utgöra ett underlag för bland annat
översiktsplaneringen.
Om kommunen äger mark kan kommunen sluta avtal med en byggherre om att överlåta
marken genom en så kallad markanvisning, det vill säga en överenskommelse mellan en
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst
kommunägt markområde för bebyggande. Markanvisningen utgör ofta ett inledande skede i
plan och byggprocessen och har därför stor betydelse för vilka projekt som realiseras.
Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta
riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar principer för markprissättning.
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I socialtjänstlagen, förkortad SoL, ges socialnämnden ett särskilt ansvar för att
medverka i samhällsplaneringen och för att vara med och påverka
utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen utifrån sina
sociala erfarenheter. För vissa grupper har kommunen ett utvidgat ansvar för att tillgodose
behovet av bostäder. Av socialtjänstlagen framgår exempelvis att en person som inte själv kan
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd som
bland annat ska täcka skäliga kostnader för boende.
Ensamkommande asylsökande barn
Med ensamkommande asylsökande barn avses en person som är under 18 år
och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från
någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som
efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.
Kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) gäller för ensamkommande barn, och kommunen
ansvarar för sådana barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller
både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.
Personer med funktionsnedsättning
I socialtjänstlagen finns bestämmelser om kommunens ansvar för boendesituationen när det
gäller personer med funktionsnedsättning. Av lagen framgår att socialnämnden ska medverka
till att den enskilda får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat
efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska också inrätta bostäder med
särskild service för de personer med funktionsnedsättning som behöver ett sådant boende.
Äldres boende
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden dels verka för att äldre människor får goda
bostäder, dels ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet. Kommunen har också ansvar
för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som
behöver särskilt stöd.
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser om
särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning. LSS är en rättighetslag som
ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar, vilket innebär att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att
de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS är ett komplement till andra lagar
och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Barn och ungdomar
som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med
särskild service, vilket är en boendeform för personer med stort omvårdnadsbehov. För vuxna
finns möjlighet till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Boendet
kan utformas på olika sätt, där de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad.
Den 1 mars 2016 började en ny lag att gälla, en lag som ska kunna tvinga en kommun att ta
emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. En nyanländ person är en före detta
asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas så kallade bosättningsansvar
innebär att en kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en nyanländ person för
bosättning. Syftet är att nyanlända ska få förutsättningar att etablera sig i samhället.
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Kommunanvisning av nyanlända sker under 2016 genom antingen Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket. Därefter är endast Migrationsverket anvisande myndighet. Lagen innebär
att en kommun ska kunna anvisas att ta emot ett visst antal personer. Hur många nyanlända
personer en kommun kan anvisas att ta emot beror på kommunens storlek och
arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där.
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Bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
Bilaga 2, Sammanställning av yttrande instanser
17 yttranden inkom via webbformulär eller via registratorn inom utsatt tid. 2 stycken yttranden
inkom efter utsatt tid, totalt 19 yttranden.
Inkomna inom utsatt tid
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer

2018-05-09 13:06
Tony Ljungberg
tony.ljunberg@vingaker.se
0151-19145
Vingåkers kommun
2018-05-14 14:49
Susanne Arnberg
susanne.arnberg@finspang.se
0122-85000
Internt: Sektor Samhällsbyggnad
2018-05-28 08:56
Katrineholms kommun
Kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se
0150-57000
Katrineholms kommun
2018-05-30 14:24
Valent Valerija
Valerija.Valent@linkoping.se
Linköping kommun
2018-06-04 16:32
Hans-Erik Olofsson
hans-erik.olofsson@vallonbygden.se
0122-24958
Kommunkoncernen: Vallonbygden
2018-06-05 07:40
Kristine Svensson
012240049@telia.com
070-407 98 46
Ideell förening, Ljusfallshammars byaråd
2018-06-07 08:54
Inge Jacobsson
Inge.jacobsson@moderaterna.se
Partier i kommunfullmäktige: Alliansen,
Moderaterna, Liberalerna, Krisdemokraterna samt
Centern
2018-06-07 11:05
Lars Johansson
spfseniorerna.finspang@outlook.com
0734245816
Ideell förening, SPF Seniorerna
2018-06-07 19:44
Maj -Britt Svensson.
mbsvensson46@gmail.com
0706765562
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10

11

12

13

14

15

16

17

Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar

Ideell förening, SKPF
2018-06-08 10:57
Jonas Andersson (koordinator Finspångs kommuns
folkhälsoråd)
jonas.andersson2@finspang.se
Internt: Finspångs kommuns folkhälsoråd
2018-06-08 11:25
Johanna Tydén
johanna.tyden@regionostergotland.se
0722343326
Region Östergötland
2018-06-08 13:05
Sektor vård och omsorg genom Maria Frisäter och
Ann-Christin Ahl Vallgren
maria.frisater@finspang.se
0122-85899
Internt: Sektor vård och omsorg
2018-06-10 13:00
PRO Samorganisation i Finspång
finspang@pro.se
012219270
Ideell förening, PRO Samorganisation
2018-06-10 12:48
Socialdemokraterna i Finspång
finspang@socialdemokraterna.se
0727-256510
Parti i kommunfullmäktige: Socialdemokraterna
Finspång
2018-06-11 08:40
Kai Hallgren
kai18758@telia.com
Parti i kommunfullmäktige: Sverigedemokraterna
2018-06-11 16:14
Petra Käll Antonsen och Marie Lundström, sektor
Social omsorg
petra.kall-antonsen@finspang.se
0122-85008
Internt: Sektor social omsorg
2018-06-11 18:29
olog
jjj@mm44.se
0733123472
Annat

Inkommit efter utsatt tid.
18

19

Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar

2018-06-13 08:07
Björn Lundborg
bjorn.lundborg@fastighetsagarna.se
Intresseorganisation, Fastighetsägarna
2018-06-13 09:04
Larsson Maria E
Maria.E.Larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Östergötland
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Inledning
Miljö- och samhällsbredningen fick i uppdrag av kKommunfullmäktige hösten 2017 att
påbörja arbetet med ett nytt program för boendeplanering. I uppdraget ingick att beskriva hur
Finspång ser ut med fokus på kommunens geografiska förutsättningar och befintliga bostäder,
planerade bostäder, beskrivning av kommunens befolkning, demografi samt olika gruppers
särskilda behov på bostadsmarknaden. Bostadsförsörjningsprogrammet skulle även ta hänsyn
till relevanta kommunala, regionala- och nationella visioner och mål inom bostadspolitiken.
Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har under 2017 arbetat fram ett förslag
till nytt bostadsförsörjningsprogram. Enligt beslut i mMiljö- och samhällsberedningen den 26
mars 2018 sändes förslaget ut på remiss till den 11 juni 2018.
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram är framtaget utifrån regleringen i Lag (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Till förslaget bilades även en
nulägesbeskrivning med analys från 2017.
Under remisstiden fanns förslaget till bostadsförsörjningsprogram och bilaga utlagda på
kommunens webbplats www.finspang.se. Förslaget fanns även utställt i kommunhuset. En
annons publicerades i Fokus Finspång den 25 april 2018 med information om remissen,
information har även funnits på kommunens hemsida. Både mottagare enligt sändlista samt
allmänhet har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
19 yttranden inkom varav två yttrande inkom efter utsatt tid, dessa har trots detta hanterats
och besvarats.

Sammanställning
Nedan återges de remissyttanden som inkommit. Yttranden har i flera fall varit långa och även
innehållit synpunkter på sakfrågor som inte berör bostadsförsörjningsprogrammet eller frågor
som Finspångs kommun inte har rådighet över, dvs saker som kommunen inte bestämmer
över. Därför är yttranden nedan i många fall sammanfattade och nedkortade. Formuleringar
och förslag står den yttrande instansen för. Under varje yttrande finns en kommentar från
Miljö- och samhällsberedningen.

Kommuner
Katrineholms kommun
Katrineholm har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat program, men har beslutat att avstå
från yttrande.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen.
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Linköping kommun
Linköpings kommun ser positivt på att Finspångs kommun tagit fram ett
bostadsförsörjningsprogram och påpekar bland annat att det finns ett gemensamt ansvar för
bostadsfrågan i regionen. Ur det perspektivet är det positivt att skapa en regionstruktur där
länets orter kan komplettera varandra vad gäller bostadsutbud. Närheten mellan kommunera
och möjligheten till pendling gör att Linköping och Finspång på olika sätt kan komplettera
varandra. Linköpings kommun anser att de kommunala bostadsföretagen spelar en viktig roll
för bostadsförsörjningen, framförallt vad gäller boende till de svagare grupperna i samhället.
som står långt från ett eget boende. Linköpings kommun delar uppfattningen att det äldre
bostadsbeståndet, som många gånger har en lägre hyresnivå, är viktigt på bostadsmarknaden
för svagare grupper, men även för andra grupper som inte vill lägga en stor del av sin inkomst
på boendekostnader. Linköpings kommun anser det klokt att se den nya översiktsplanen och
bostadsförsörjningsprogrammet som instrument för planering av bostadsbyggandet.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen och ser möjligheter till utökat
sammarbete kring bostadsfrågan kommunerna mellan.
Vingåkers kommun
Vingåkers kommun anser att programmet är rörigt och svårtytt. De önskar en annan struktur
samt påpekar att allt inte kan ges till alla, en prioritering efterfrågas.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen.

Kommunkoncernen
Vallonbygden
Vallonbygden har framfört önskemål om att ändra uppgifter i Bilaga 1, Nuläge 2017 och
analys.
Vallonbygden lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 1, I vilka processer finns Vallonbygden AB med idag? Inga kända av styrelsen i
Vallonbygden AB.
 Mål 2, Styrelsen förutsätter att Vallonbygden AB är en av aktörerna.
 Mål 4, Vallonbygden AB skall vara "affärsmässiga". I den idag gällande affärsplan
som Vallonbygden AB styrelse fastställt, står det att Vallonbygden AB ska producera
nya bostäder, utifrån ekonomiska förutsättningar.
 Mål 5, Styrelsen tycker att bygghöjderna generellt bör ökas (ska kommunen nå 30 000
personer till 2035 måste vi nog bygga även på höjden) i "centrum" till 8-12 våningar
och i resten av Finspångs tätorter till minst 4 våningar.
 Mål 8, Åtgärd: Utökat samarbete .... I dag känner inte styrelsen i Vallonbygden AB
till något sådant samarbete. Styrelsen tror på ett sådant utökat samarbete där fler
fastighetsägare bidrar/hjälper till. Åtgärd: Bosocialt program .... Styrelsen för
Vallonbygden AB förutsätter att bolaget är delaktigt i framtagningsprocessen
alternativt är remissinstans när Finspångs kommun tar fram ett Bosocialt program.
Kommentar
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Miljö- och samhällsberedningen tackar för de uppdaterade uppgifterna om Vallonbygdens
verksamhet 2018. Då det gäller uppgifter i Nulägesbeskrivningen för 2017 har VD för
Vallonbygden granskat och godkänt dessa hösten 2017 och Miljö- och samhällsberedningen
väljer därför att inte göra några justeringar i dessa uppgifter.
Synpunkter på mål 1, 2 samt 8, Miljö- och samhällsberedningen vill framhålla att enligt de
samtal som förts inom förvaltningen så pekas just sammarbetet med Vallonbygden ut av
tjänstemän som gott. När det gäller föreslagna nya och utvecklandet av befintliga samarbeten
samt arbete med bosocialfrågor så ser Miljö- och sammahällsberedningen positivt på att
Vallonbygden vill vara en aktiv del av dessa processer.
Synpunkter på mål 4, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för
Finspång om 30´000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela
kommunkoncernen behöver arbeta för att möjliggöra målen.
Synpunkter på mål 5, Vallonbygdens förslag tas vidare till samhällsplaneringesenheten men
kommer inte att tas med i bostadsförsörjningsprogrammet. Detta då Miljö- och
samhällsberedningen bedömer att frågan är av detaljplanekaraktär och bör då prövas i de
processerna.

Stat och Region
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen välkomnar att Finspångs kommun har valt att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen i enlighet med lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (BFL). Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl
riktlinjerna för bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § av lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.
Länsstyrelsen bedömer att kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål lever upp till
lagstiftningens intentioner. Avsikterna för att utveckla arbetet med svaga grupper på
bostadsmarknaden är mycket bra. Länsstyrelsen bedömer att samrådsförslaget på ett bra sätt
beskriver de regionala mål planer och program som behöver beaktas i bostadsplaneringen.
Bilagan med nuläge 2017 och analys är enligt Länsstyrelsen ett relevant och väl genomarbetat
kunskapsunderlag för kommunens bostadsplanering.
Länsstyrelsen föreslår följande förändringar:
De nationella mål som beskrivs i samrådsförslaget utgår från Boverkets rapport 2015:44
Uppföljningsbara mål för fysisk samhällsplanering. Dessa har ännu inte förts vidare för att
beslutats av riksdagen. Det är önskvärt att de kommunala riktlinjerna hänvisar till mål som är
beslutade vilket är: att insatserna ska ge alla människor i alla delar av landet en från social
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Här saknar
Länsstyrelsen konkreta och kvantifierade mål, utöver de generella mål för
bostadsplaneringsarbetet som föreslås.
Kommentar
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Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt
bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen anser att programmet tar sitt
avstamp i de nationella målen som Länsstyrelsen hänvisar till, då det inledande stycket efter
rubriken ” Relevanta nationella, regionala och kommunala mål” i Bilaga 1, Nuläge 2017 och
analys, återger de nationella målen. Utöver detta lyfts även de icke beslutade målen. Att dessa
ännu inte är beslutade framgår också av texten. Miljö- och samhällsberedningen kommer
därför inte att göra några justeringar i bBostadsförsörjningsprogrammet.
Länsstyrelsens förslag till kvantifierbara mål om bostadsbyggande avser Miljö- och
samhällberedningen att möta genom hänvisning till Strategisk plan 2018-2020 med budget.
Där framkommer att detaljplaner som möjliggör minst 300 bostäder ska färdigställas per år.
Beredningen gör detta val då detaljplaneringen har varit ett avgörande hinder för
nyproduktion av bostäder i Finspång.
Region Östergötland
Regionen ser att riktlinjerna ansluter till Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland
(RUP) och till Strukturbild för Östergötland, vilka ligger till grund för regionens yttrande.
Regionen anser att programmet blir kort och tydligt när analysen presenteras i bilaga, de anser
även att det är bra att processen med ny översiktplan och nytt bostadsförsörjningsprogram
kopplas samman. Kommunens intention att informera intressenter om stöd och kommande
statliga insatser ses som mycket god.
Region Östergötland lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 6, Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från det kommunala tillväxtmålet om 30
000 invånare år 2035, vilket innebär ett behov av 300 nya bostäder per år fram till
2035. I arbetet med ny Länstransportplan för 2018-2029 beräknade Region
Östergötland bostadsbyggnadsbehovet i länets kommuner enligt en modell som
Boverket utarbetat. För Finspångs kommun resulterade beräkningen i ett
bostadsbyggnadsbehov om ca 70 bostäder årligen till 2030. De olika uppgifterna
tydliggör komplexiteten mellan en mer prognosstyrd planering respektive en mer
viljestyrd planering. Ur ett tillväxtperspektiv är därför en fördjupad mellankommunal
samverkan med Norrköpings kommun, både i bostadsförsörjnings- och
planeringsfrågor av särskild betydelse. Region Östergötland deltar gärna i den
fortsatta processen, med utgångspunkt i yttrandet.
 Mål 7, Analysunderlaget är genomarbetat och lyfter flera viktiga sociala
förutsättningar kring folkhälsoarbete, utbildning och risker med trångboddhet.
Närheten till natur och grönområden belyses som en viktig del av Finspångs
boendekvalitet. Regionen ser att det med fördel skulle kunna adderas ett tydligare
barnperspektiv till analysen, som behov av lekparker och mötesplatser som främjar lek
och fysisk aktivitet.
 Mål 9, Åtgärden att ta fram ett bosocialt program med särskilt fokus på de mest utsatta
gruppernas möjlighet till bostäder är viktig, och där kan kommunen fördjupa det
vräkningsförebyggande arbetet.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt
bostadsförsörjningsprogram.
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Synpunkter på mål 6, tillväxtmålet är ett planeringsmål som både bostadsförsörjningsprogram
och ny översiktsplan ska skapa förutsättningar för att nå. Vi är medvetna om att det är ett
planeringsmål och att det faktiska byggandet kan variera över tid. Miljö- och
samhällsbredningen ser positivt på Regionens erbjudande om att vara en del i det samarbete
som redan i dag sker mellan Norrköping och Finspångs kommuner för att hitta gemensamma
lösningar för en hållbar tillväxt i båda kommunerna.
Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällberedning avser att förtydliga målet så att
barnperspektivet förtydligas, men kommer inte att göra några ytterligare analyser i Bilaga 1,
Nuläge 2017 och analys.
Synpunkter på Mål 9, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.

Förvaltningen
Finspångs kommuns folkhälsoråd
Folkhälsorådet i Finspångs kommun ställer sig bakom målen för
bostadsförsörjningsprogrammet 2018 – 2022. Folkhälsorådet lämnar följande målspecifika
synpunkter:
 Mål 7, Alla invånare i Finspångs kommun ska ha max 300 meter till närmaste
rekreations/fritidsområde. Med rekreations/fritidsområde avses särskilda ytor som
avsatts för fysisk aktivitet, motion/lek och som är tillgängliga för alla. Spontanidrott
och lek är en viktig aspekt för att främja fysisk aktivitet och Folkhälsorådet lyfter detta
som en prioriterad insats i kommande bostadsförsörjningsprogram.
 Mål 10, Folkhälsorådet lyfter fram det viktiga i blandad bebyggelse för att minska
segregationen och öka inkluderingen. En ökad inkludering är positiv för individens
hälsa samt förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt
bostadsförsörjningsprogram och ser det som positivt att nybildade Folkhälsorådet lämnar ett
yttrande.
Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällsberedningen väljer att avvakta arbetet med ny naturoch frilufts plan, vilket är ett underlag till kommande översiktsplan. I nya natur- och
friluftsplanen kommer det att anges riktlinjer för bevarande, utveckling samt avstånd som
både översiktsplanen och senare även kommande detaljplaner ska ta hänsyn till.
Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att blandad bebyggelse är
av stor viktigt för Finspångs utveckling.
Sektor Ssamhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad lämnar önskemål om förändringar i Bilaga 1, Nuläge 2017 och
analys.
Sektor samhällsbyggnad lämnar följande målspecifika synpunkter:
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Mål 1, Okänt vilka samverkansformer som finns idag men vi efterlyser någon mer
konkret åtgärd t ex internt samverkansforum inom kommunkoncernen.
Mål 2, Mål 1 och 2 bör kunna slås ihop med två åtgärder.
Mål 3, Målet: Marknaden bör aktivt bevakas för att få en bättre långsiktig planering.
Åtgärd 1: Markstrategisk plan tas fram. Åtgärd 2: "Kommundirektören" byts ut mot
Förvaltningen för att få mer spelrum. Åtgärden behövs inte enbart för att förenkla
beslutsprocessen utan även för att få en snabbare process så vi kan bli en aktör på
marknaden.
Mål 5, Vi saknar mål för utveckling av nya områden i bostadsförsörjningsprogrammet.
Mål finns i strategiska planen och i VA-planen som bör samspela med
bostadsförsörjningsprogrammet.
Mål 6, Målformuleringen är något otydlig. Man behöver skilja mellan
tillgänglighetsanpassning (allmänt) och bostadsanpassning i enskilda bostäder.
Mål 11, Vi föreslår att målet stryks p g a att vi inte anser att Finspångs kommun är i
det läge att vi kan ställa de kraven.

Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt
bostadsförsörjningsprogram. Beredningen väljer att inte göra några justeringar i Bilaga 1,
Nuläge 2017 och analys. Detta då det speglar ett nuläge under 2017, men beredningen är
mycket positiv till att bland annat nya detaljplaner för bostäder har antagits sedan
nulägesbeskrivningen sammanställdes.
Synpunkter på mål 1 och 2, Miljö- och samhällsberedningen väljer att låta detta vara två mål,
men kommer att förtydliga att det första målet avser det kommuninterna samarbetet och att
mål två omfattar ett externt nytt samarbete med olika aktörer.
Synpunkter på mål 3, Miljö- och samhällsberedningen justerar målformuleringen samt
formuleringen i åtgärder efter ert förslag.
Synpunkter på mål 5, Miljö- och samhällsberedningen avser att ta fram ett nytt mål för nya
områden för bostäder och verksamheter, men den frågan kommer att hanteras mer detaljerat i
kommande översiktsplan, där även VA-planen är ett underlag.
Synpunkter på mål 6, Miljö- och samhällsberedningen avser att förtydliga målbeskrivningen
och målet så att det framkommer att det gäller i befintligt bestånd.
Synpunkter på mål 11, Miljö- och samhällsberedningen anser att detta mål är viktigt att
behålla utifrån tillväxtmålet om 30´000 invånare 2035. Tillväxten ska ske hållbart och i
arbetet med ny översiktplan används Agenda 2030 som utgångpunkt.Med den ambitionen är
Miljö- och samhällsbredningens bedömning att det här målet är viktigt.
Sektor social omsorg
Programmet innehåller bra och relevanta övergripande mål. Vi är nyfikna på hur målen ska
mätas, vilket förväntat resultat som finns samt om det finns delmål som ska uppfyllas under
perioden 2018-2022? För oss som inte arbetar inom området vore det bra att utöka
begreppsförklaringen.

7
216

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
2018-2022

Sektor social omsorg lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 6, Åtgärd enligt detta mål anger att Finspångs kommun vid behov ska stödja
Vallonbygden och privata aktörer. Förslag är att åtgärden enligt denna punkt ska ha en
proaktiv karaktär, det vill säga att kommunen aktivt informerar aktörerna om statliga
bidrag för tillgänglighetsanpassning. Utifrån vårt sakområde ser vi ett stort behov av
att bostäder bör utformas så att individer med olika typer av funktionsnedsättning har
möjlighet att leva och bo som andra i så lång utsträckning som möjligt. Hänsyn
behöver tas till tillgänglighet av utemiljöer och serviceutbud såsom närhet till affär.
 Mål 8, minska antalet sociala kontrakt handlar i mångt och mycket om den enskilda
individens förändringsarbete. Inom sektor Social omsorg bedrivs individuellt
förändringsarbete genom vårt resursteam och bosamordnare för att medborgare med
socialt kontrakt ska kunna komma till ett förstahandskontrakt. Vi ser att även om
antalet sociala kontrakt minskas så kvarstår behovet av en bostad. Hur bidrar detta mål
till bostadsförsörjningsprogrammet? Som åtgärd två inom målet nämns bosocialt
program, vad innebär detta?
 Mål 9, Vi tycker det är otydligt hur detta mål ska bidra till
bostadsförsörjningsprogrammet, se kommentar mål 8. Bra åtgärder. Skulle kunna
kompletteras med någon form av budgetrådgivning som en förebyggande åtgärd.
 Mål 10, Vi anser att det är viktigt att kommunen har en stor variation av boendeformer
inom flera bostadsområden för att minska segregation. Exempelvis att ha en spridning
av bostäder som kan upplåtas till sociala kontrakt.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Sektor social omsorg önskar fler begreppsförklaringar i Bilaga 1,
Nuläge 2017 och analys. Begreppsförklaringen utökas enligt kompletterande önskemål från
sektorn. Vad som eventuellt blir delmål och hur programmet ska följas upp blir en aktuell
fråga när programmet ska beslutas i kommunfullmäktige.
Synpunkter på mål 6, Miljö- och samhällsberedningen bedömer att nuvarande formulering är
tillräcklig för att åtgärden ska kunna genomföras.
Synpunkter på mål 8 och 9, Miljö- och samhällsberedningen tar till sig synpunkterna och
arbetar om målen och dess åtgärder.
Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att arbetet med social
hållbarhet är viktigt för en god bostadsförsörjning.

Sektor vård och omsorg
Sektor vård och omsorg ser att det är positivt med ett bostadsförsörjningsprogram. Målen i
programmet är tydliga och åtgärderna relevanta.
Sektor vård och omsorg lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 4, Sektor VoO tycker att det är mycket bra att öka antalet hyresrätter. Det är
viktigt att vid utökningen se över tillgänglighetsperspektivet.
 Mål 6, Sektor VoO anser att det är viktigt att beakta äldreperspektivet när andelen
fysiska tillgängliga bostäder ökar. Tillgänglighet i närområdet tex affär, busshållplats
och träffpunkt. I bostaden ökad tillgänglighet genom att minimera nivåskillnader
inomhus, tillgång till hissar, "tilltagna" kök, badrum mm för att kunna möjliggöra
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kvarboende med hemtjänstinsatser samthälso- och sjukvårdsinsatser. Sektorn tycker
även att det är extra viktigt vid planering av nybyggnation att ta hänsyn till
tillgänglighet avseende gångvägar, belysning och viloplatser.
Mål 7, Sektor VoO instämmer i vikten av att bevara och utveckla naturområden men
vill lyfta tillgänglighetsaspekten även här.
Mål 10, Sektor VoO välkomnar alternativa boenden och ser ett behov av
seniorboende, trygghetsboende och bostadsrätter, hyreslägenheter.
Mål 12, Sektor VoO anser att det är viktigt med hållbar utveckling och att byggandet
sker i takt med invånarantalet.

Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Synpunkter på mål 6 och 7, Miljö- och samhällsberedningen tackar för inspel och avser att
förtydliga i målbeskrivningen, dock ej i målformuleringen. Beredningen bedömer att frågorna
bättre hanteras i planeringsprocesserna så som ny översiktsplan och i detaljplanerarbetet.
Synpunkterna lämnas över till samhällsplaneringsenheten.
Synpunkter på mål 4, 10 och 12, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.

Ideell förening
Ljusfallshammars byaråd
Ljusfallshammars byaråd vill peka på följande saker i remissen till
Bostadsförsörjningsprogram för Finspång 2018-2022 .






Viktigt att bygga bostäder på alla orter i Finspångs kommun. Viktigt att bygga billiga
bostäder där alla har råd att bo. Tex. vill inte äldre personer bo i dyra lägenheter då
det är billigare att bo kvar i egen villa. Nysvenskar har inget emot att bo på
landsbygden, snarare tvärtom då det finns möjligheter till bla. kolonilotter. Viktigt att
kunna erbjuda bostäder som är attraktiva. Lagom stora och utan lyxiga inredningar.
Viktigt att inte sälja av bostäder på landsbygden till mindre attraktiva bostadsbolag,
tex. Amasten och Björke fastigheter.
Viktigt att hela tiden tänka samarbete med övriga kommuner, men även län som
Sörmland och Närke.
Viktigt att inte bara tänka genomfart Finspångs tätort utan även utbyggnad av riksväg
51 mellan Finspång och Örebro. Då särskilt mellan Ljusfallshammar och Hjortkvarn.
Viktigt med gott samarbete mellan Finspångs kommun och Östgötatrafiken. Har man
någon gång frågat de som bor på landsbygden hur de vill att deras kollektivtrafik ska
se ut, vilka behov som finns? Viktigt med anslutningstrafik till bla. Örebro. Flera
personer från vår del av kommun pendlar till Närke för arbete och studier. Viktigt att
de som ingen bil har av olika anledningar kan ta sig från punkt a till b. Till denna
kategori räknar vi nyanlända, pensionärer, studenter, de som inte har körkort samt
andra kategorier som är i behov av kollektivtrafik Viktigt, ur miljösynpunkt, att kunna
åka kollektivt om man så önskar.
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Viktigt med bredbandsutbyggnad till alla invånare. Även offentliga platser och
sommarstugeområden.

Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna gällande vikten av att skapa
attraktiva bostäder i hela Finspång och även skapa förutsättningar till nya bostäder i hela
kommunen. Vidare instämmer beredningen i att bredband till alla bostäder är viktigt. Mer
information kring bredband finns i Strategi för IT-infrastruktur samt Utbyggnadsplan ITinfrastruktur som båda antogs under 2017 i kKommunfullmäktige.
Det sker samarbeten mellan Finspångs grannkommuner och med angränsade Regioner,
framförallt när det handlar om att förbättra riksväg 51. Där har bland annat Finspångs
kommun, Hallsbergs kommun, Region Örebro och Region Östergötland under 2016 tagit fram
en Åtgärdsvalsstudie för sträckningen (Finspångs tätort) Mellangrind till Svennevad. Studien
ligger till grund för kommande förbättringsarbeten.
Det finns utvecklade samarbeten med Östgötatrafiken om kollektivtrafiken i Finspång vilket
omfattar all form av trafik som Östgötatrafiken utför i Finspång. Östgötatrafiken genomförde
en omfattande dialog på landsbygden om kollektivtrafiken 2015 och resultaten finns i
rapporten ” Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med
landsbygdsboende.” TSN 2015-212 på Region Östergötlands hemsida.
Miljö- och samhällsberedningen avser att ändra föreslagna faktauppgifter om
Ljusfallshammar på sidan 20 i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys.

PRO Samorganisation
Vi representanter från PRO samorganisation har tagit del av remissversionen av
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Vi har koncentrerat oss på den del i programmet
som gäller äldres boende. När det gäller vård och omsorgsboende instämmer vi med
skrivningen i remissversionen angående utbyggnaden av Hällestadgården. När det gäller
Storängsgården så noterar vi skrivningen om att det i framtiden behövs ytterligare platser
inom vård och omsorg för att tillgodose behovet. Vi ser det som angeläget att planeringen och
beredning för ett nytt vård- och omsorgsboende ska prioriteras och beredas i god tid för att få
med i äldreomsorgsplanen.
Livslängden ökar och vi blir fler och fler äldre vilket innebär att efterfrågan på ett tryggt och
anpassat boende ökar. Vi vet att efterfrågan på seniorboende i kommunen är stor, vilket kön
till Högby seniorboende med all tydlighet visar. Från PRO föreningarna i Finspång anser vi
att en planering och nybyggnation av en boendeform liknande Högby är mycket angelägen,
detta för att tillgodose behov och efterfrågan och att det finns byggbar mark för detta. Också
verksamhetens innehåll är viktigt att ha med i planeringen där aktiviteter för gemenskap,
trivsel och god hälsa ingår, vilket är av stor vikt för att förebygga ohälsa och ofrivillig
ensamhet. Verksamheten ska också vara tillgänglig för alla äldre.
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Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna
gällande vikten av att skapa förutsättningar för ett tryggt och anpassat boende, detta oavsett
ålder.
Beredningen bedömer att planeringen och tidsperspektiv för kommande eventuella
konceptboenden som exempelvis trygghetsboenden bäst hanteras av marknaden så som
privata aktörer eller allmännyttan. Miljö- och samhällsberedningen bedömer även att
planering och tidsperspektiv för särskilda boenden för äldre, eller andra boendeformer som
Finspångs kommun har ansvar för, bäst hanteras av de i förvaltningen som har ansvar för
verksamhets- och fastighetsfrågor. Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra
några ändringar i Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.
SKPF
Det saknas platser på vårdboende, man ska inte efter färdigbehandling behöva komma hem
med enbart hemtjänst. Otryggheten och ensamheten läker inga sår. Det saknas lägenheter i
äldre hus där inte hyran är skyhög. Det måste finnas hiss annars måste lägenheten vara i
bottenplan. Även lägenheter för rimlig hyra behövs till ungdomar som vill flytta hemifrån till
egen liten lya.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.
SPF Seniorerna
Vi känner tveksamhet inför den prognosticerade starka befolkningstillväxten till 2035 givet
den radikalt omlagda flyktingpolitiken. Vi tror däremot att andelen äldre 65+ kommer att
fortsätta öka, och därmed kommer deras behov att väga tyngre i
bostadsförsörjningsprogrammet än vad som framgår av remissförslaget.
Vi vill se både mål och åtgärder i programmet vad avser särskilda boenden liksom senior- och
trygghetsboenden, då de äldre, trots allt, redan nu utgör en fjärdedel av kommuninvånarna.
Med en ökande andel äldre kommer behovet av särskilda boenden att växa, vilket redan
identifierats i nulägesanalysen. Det är dock oklart om antalet platser kommer att öka. Vi
tolkar analysen så att antalet platser behöver öka med 40 st utöver en eventuell nybyggnation
av ett ”Storängsgården”.
Vi anser att kommunen behöver ta fram en policy för senior- och trygghetsboenden då
efterfrågan redan finns och förväntas öka i framtiden.
Vi vill understryka behovet av tillgänglighetsanpassning i befintliga bostäder, som framgår av
Mål nr 6. Detta är viktigt för att äldre skall kunna bo kvar längre i sina lägenheter.
Kommentar
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Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i behovet av fortsatt
tillgänglighetsanpassning i befintligt bostadsbestånd samt i att boende för äldre kommer att
behövas i allt högre utsträckning. Men det gäller för alla åldersgrupper då bostadsbristen är
stor redan i dag. Beredningen bedömer att planering och genomförande av konceptboenden
som exempelvis trygghetsboenden bäst hanteras av marknaden så som privata aktörer eller
allmännyttan .
Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra några ändringar i
Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.

Parti i kommunfullmäktige
Alliansen: Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna samt
Centern
Vi i Alliansen får tacka, för att vi har fått möjlighet att yttra oss, avseende förslaget om det
framtida bBostadsförsörjningsprogrammet. Från Alliansens sida anser vi, att programmet är
bra och välgjort.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Socialdemokraterna Finspång
Socialdemokraterna i Finspång tycker det generellt är en bra nivå på
bostadsförsörjningsplanen. Vi saknar diskussion om vissa områden, som är viktiga ur ett
bostadsperspektiv. Bland annat en strategi för hur vi ska klara de olika omsorgsbehov som
finns. Då tänker vi inte i första hand på boendeplatser på olika boenden, vilket också är
viktigt. Dels för att ungdomar med behov av LSS boende eller äldre med behov av
demensboende. Utan, vi tänker också på lägenheter som är anpassade för att ge förutsättningar
för att klara sig så mycket som möjligt själv utan att behöva bo på omsorgsboende.
Servicelägenheter för att yngre människor ska kunna flytta hemifrån men också
trygghetsboenden för äldre. Det är viktigt att vi hela tiden möter demografins behov.
Vi vill också att Finspångs kommun strävar i så stor utstäckning som möjligt efter en blandad
bebyggelse, med hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Olika standarder är också
nödvändiga för att kunna möta olika behov. Denna blandning bör även ske inom samma
område, som en väg för att motverka segregation.
Ett annat område som vi vill lyfta generellt är Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS,
Här behöver vi i kommunen vara beredda om det blir en förändring i lagstiftningen och ta
med detta i ÖP (skapa fler LIS områden).
Socialdemokraterna lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 1, Mål 1-2 ser vi skulle kunna arbetas samman och ha flera åtgärder. Både handlar
om samverkan och forum för detta.
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Mål 2, Mål 1-2 ser vi skulle kunna arbetas samman och ha flera åtgärder. Båda handlar
om samverkan och forum för detta. Kanske bör ett forum träffas oftare en 1 gång/år.
Mål 3, åtgärd 1 - köp av mark – budget för det, viktigt, men också viktigt med en
exploateringsbudget för viss mark också. Åtgärd 2 – Delegation till KD, vilken
strategi följer då KD, ÖP?
Mål 4, I dagsläget är det inte ekonomiskt att bygga lägenheter utanför tätort
(ekonomiska kalkyler kontra möjliga hyresintäkter håller inte ihop). Lägger vi detta
mål på VB så påverkar det stort VB möjlighet att genomföra åtfärder/investeringar där
det finns större efterfrågan. Vi Socialdemokrater är tveksamma till att skriva i
ägardirektivet var i kommunen VB ska äga och bygga lägenheter. Vissa undantag kan
göras för tex integrationsarbete där så behövs (för att motverka segregation).
Mål 5, Vi i Socialdemokraterna anser självklart att vi måste jobba med gamla
detaljplaner för att undanröja hinder, men anser att det ska gälla hela kommunen, både
tätort och utanför tätort. Så, i målet skulle vi vilja stryka ordet utanför, så får målet en
annan ingång och stämmer överens med våra tankar.
Mål 6 , Vi Socialdemokrater undrar om det inte finns andra mer effektiva åtgärder som
kommunen kan göra? Är inte redan fastighetsägare ibland bättre på dessa frågor än
kommunen?
Mål 7, Här borde kanske kulturmiljöprogrammet belysas? Eller så kanske det ska ha
ett eget mål?
Mål 8, Mål 8-9 tycker vi mycket väl kan utgöra ett mål och skrivas ihop.
Mål 9, Mål 8-9 tycker vi mycket väl kan utgöra ett mål och skrivas ihop.
Mål 10, Detta mål är väldigt viktigt för att förhindra segregation, både i nutid, men vi
behöver också tänka smart för framtiden. Vi tycker också att det är viktigt att man
kopplar problembilden runt segregation till ett bostadsocialt program för de områden
som behöver det. Det är också viktigt med att ha lägenheter i olika renoveringsgrad detta för att ge tex ungdomar en första ingångslägenhet med rimlig hyressättning. Det
är viktigt att vi har ett system som ger möjlighet för alla att kunna etablera sig på
bostadsmarknaden.
Mål 12, En ytterligare åtgärd skulle kunna vara planprogram, för att fastställa
inriktning på något lägre nivå före man börjar detaljplan.

Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Miljö- och samhällsbredningen instämmer i behovet av att anpassa
bostadsmarkandenbostadsmarknaden till demografins behov med bland annat blandad
bebyggelse och tillgängligt boende. När det gäller LIS-områden ska dessa utredas och pekas
ut i översiktplanen. Det finns 21 områden för främst bostadsbyggande utpekade i
översiktsplanen från 2011. Utpekande av LIS-områden kan ge viss dispens från strandskyddet
under förutsättning att vissa krav uppfylls. I arbetet med ny översiktsplan görs en utvärdering
av de 21 områdena samt en ny utredning och bedömning av kommande/kvarstående LISområden.
Synpunkter på mål 1 och 2, Miljö- och samhällsberedningen väljer att låta detta vara två mål,
men kommer att förtydliga att det första målet avser det kommuninterna samarbetet och att
mål två omfattar ett externt nytt samarbete med olika aktörer.
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Synpunkter på mål 3, Miljö- och samhällsberedningen avser att förändra formuleringen i mål
3 för att även få med exploateringskostnader. Miljö- och samhällsberedningen avser att
förtydliga i åtgärd 3 om vilken strategi förvaltningen ska följa vid markinköp.
Synpunkter på mål 4, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för
Finspång om 30´000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela
kommunkoncernen behöver arbeta för att möjliggöra målen. Att verka för fler hyresrätter
utanför Finspångs tätort kan vara ett sätt att minska boendesegrationen då det öppnar upp för
fler att hyra sitt boende utanför tätorten.
Synpunkter på mål 5, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för
Finspång om 30´000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela
kommunens organisation behöver arbeta för att möjliggöra målen. Gamla detaljplaner med
små byggrätter i delar av våra orter utanför centralorten begränsar möjligheten för familjer att
flytta till dessa orter. Det tillsammans med de allt hårdrare kraven på kontantinsatser och
amorteringskrav från bankerna, i synnerhet utanför Finspångs tätort, gör att det behöver bli
enklare att bygga om och bygga till i våra övriga orter, detta så att husen kan anpassas till en
modern familjs behov. Miljö- och samhällsberedningen menar därför att dessa detaljplaner
behöver prioriteras.
Synpunkter på mål 6, i de fall där ett kommunalt samarbete krävs för att privata hyresvärdar
och allmännyttan ska kunna söka exempelvis statsbidrag bedömer Miljö- och
Samhällsberedningen att Finspångs kommun har en viktig roll att ta.
Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällsberedningen avser att förändra målbeskrivningen
med tillägg om kulturmiljöerna efter inkomna synpunkter.
Synpunkter på mål 8 och 9, Miljö- och samhällsberedningen tar till sig synpunkterna och
arbetar om målen och dess åtgärder.
Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att arbetet med social
hållbarhet är viktigt för en god bostadsförsörjning.
Synpunkter på mål 12, Miljö- och samhällsberedningen avser att göra förändringar i målet
utifrån förslaget.
Sverigedemokraterna
SD efterlyser en seriös ekonomisk och social analys av konsekvenserna för skattekollektivet
angående målet om att öka invånarantalet med 8000 invånare fram till 2035. All nödvändig
inlåning för satsningar i infrastruktur och nybyggnation måste ha en ekonomisk
konsekvensanalys. Vid kommunal nybyggnation skall alltid en ekonomisk konsekvensanalys
genomföras.
Finspångs kommun skall arbeta aktivt med regionen för att öka volym, tillgänglighet och
utbudet av den lokala sjukvården, samt även att utöka kollektivtrafiken och särskilt ha i åtanke
kommunens landsbygdslinjer samt direktlinjer till regionens större städer.
Inriktningen skall vara ett Finspång som växer organiskt och hållbart, där de nya
kommuninvånarna har valt att flytta till Finspång primärt för att de har fått ett riktigt arbete i
ett av bygdens företag eller hittat en attraktiv boendeform. Ett samhälle som gynnar
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medborgarnas sociala samvaro, en närhet till naturen, skönhet och symmetri samt även
bejakar platsen och invånarnas historia och identitet.
Att brukningsvärd jordbruksmark inte skall prövas för exploatering, så att den lokala framtida
matförsörjningen inte äventyras.
Att i planeringen för nybyggnation eftersträva områden med varierade boendeformer såsom
borätter, hyresrätter, villor, radhus och senior och trygghetsboenden för alla inkomstgrupper.
Att det kommunala bostadsbolaget utvecklar och renoverar befintliga hyresrätter för att
åstadkomma bra boendeformer för resurssvaga grupper, såsom ungdomar, äldre och
invandrande.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Miljö- och samhällsbredningen instämmer i att ekonomiskt ansvarstagande är viktigt. De
efterfrågade analyserna är inte en del i det strategiska uppdraget med att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram utan en del i ett kommande genomförande.
Det finns utvecklade samarbeten med Östgötatrafiken om kollektivtrafiken i Finspång vilket
omfattar all form av trafik som Östgötatrafiken utför i Finspång.
I den kommande översiktplanen kommer strategier för hållbar utveckling att fastslås med
grund i Agenda 2030, vilket omfattar ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet, så som
exempelvis medborgarnas möjlighet till social samvaro och vikten av blandad bebyggelse och
olika hyresnivåer samt vikten av bevarande av jordbruksmark.
När det gäller tillgång till natur väljer Miljö- och samhällsberedningen att avvakta arbetet med
ny natur- och friluftsplan, vilket är ett underlag till kommande översiktsplan. Frågan om
jordbruksmark hanteras i gällande översiktplanöversiktsplan och kommer fortsatt att hanteras
i den kommande översiktplanen.
Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra några ändringar i
Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.

Intresseorganisation
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna, Norrköping har emottagit och tagit del av remissen. Innehållet i programmet
är omfattande. Som branschorganisation ser vi gärna en dialog mellan kommun och berörda
organisationer, samt att i de ämnesområden som fastighetsägare/markägare kan ses vara direkt
berörda vidtalas kontinuerligt i kommande processer.
Kommunens tillväxtmål på 30 000 invånare år 2035 innebär behov av god försörjning av
detaljplaner och nyproduktion, i såväl centralt attraktiva lägen som populärt omland. Det rör
sig om produktion av drygt 300 nya bostäder per år framöver. För de 12 angivna målområden
som framträder i bostadsförsörjningsplanen poängterar även vi än en gång vikten av god
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kommunikation, samarbete och kommunal handlingsberedskap. Vi fortsätter också gärna den
påbörjade dialogen.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Beredningen ser fram emot ett utvecklat sammarbete med
Fastighetsägarna som en del i de föreslagna åtgärderna.

Övrig
Okänd
Har enbart lämnat bokastavskombinationer utan innehåll.
Kommentar
-
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Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
Sammanfattning
Återremiss
Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober 2018, KF2018 §138, om att sända
förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram på återremiss till kommunstyrelsen.
Beslutet grundar sig i följande yrkande: ”Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och
samhällsberedningen formulerar nya mål för kommunens bostadsförsörjning och att
kommunstyrelsen efter det tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram som sedan beslutas i
kommunfullmäktige.”
Efter beslutet i kommunfullmäktige har presidiet i kommunstyrelsen och i miljö-och
samhällsberedningen träffats och diskuterat bostadsförsörjningsprogrammet.
Utifrån dessa diskussioner fick centrumgruppen i uppdrag att revidera mål och
åtgärder för att förslaget sedan på nytt ska sändas upp till kommunfullmäktige. Vid
ett möte den 19 mars 2019 ansåg centrumgruppen att förslaget var reviderat och
klart för vidare behandling. Det som reviderats under återremissen är dokumentet
Mål och åtgärder.
21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge miljö- och
samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för
boendeförsörjning.
Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i
Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen
arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen
som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på
bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.
26 mars 2018 beslutade miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på
bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3,
samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I
”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål
med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med
regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
27 augusti beslutade miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget,
daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i
kommunfullmäktige. (bilaga 4)
Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt
fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål
och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
226

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-06

71 (70)

konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen
och med externa kontakter.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Anta Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022
2. Upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget av
kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Hyreskontrakt för Profilvägens servicebostad och
gemensamhetslokaler - Väktaren 1
Sammanfattning
Sektor social omsorg har i uppdrag att trygga bostad för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen. Historiskt har
ett av dem, Svälthagens servicebostad, bedrivits i kv. Väktaren.
Nuvarande lokaler uppfyller ej tillgänglighetskraven då det ej finns hiss samt att
badrummen inte uppfyller uppsatta krav. Gemensamhetsutrymmen är ej tillräckligt
stora för de uppsatta kraven.
Fastighetsenheten har tillsammans med verksamheten förhandlat fram ett nytt
långsiktigt kontrakt med fastighetsägaren. Förhyrning föreslås övergå i en renodlad
blockförhyrning. Samtliga 12 lägenheter kommer att uppdateras med moderna och
tillgänglighets anpassade toaletter. Hiss installeras och ny gemensamhetslokal byggs.
Avsikten är att verksamheten förhyr två gemensamhetslokaler. Den ena är direkt
kopplad till verksamheten vid Väktaren 1. Den andra lokalen ersätter den
gemensamhetslokal som idag servar verksamhet ”Profilen”.
Förslag till hyreskontrakt för lokaler; bostad och gemensamhets ytor har utarbetats.
mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB och Finspångs kommun. De båda avtalen,
som gäller från och med den 2019-10-01 till och med den 2034-09-30, ses som en
enhet, är beroende av varandra och innebär en total årskostnad om 1 307 836 kr.
Kostnaden för avtalet avseende gemensamma ytor är 466 900 kr/år. Kostnaden för
avtalet avseende bostad är 840 936 kr/år.
Finspångs kommuns reglemente anger att hyresavtal överstigande 10 år skall
underställas kommunfullmäktige för beslut.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB
(556672-6922) och Finspångs kommun (Org:212000-0423)
2. Att hyreskostnaden finansieras inom sektor social omsorgs budgetram
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Hyreskontrakt för Profilvägens servicebostad och
gemensamhetslokaler - Väktaren 1
Sammanfattning
Sektor social omsorg har i uppdrag att trygga bostad för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen. Historiskt har
ett av dem, Svälthagens servicebostad, bedrivits i kv. Väktaren.
Nuvarande lokaler uppfyller ej tillgänglighetskraven då det ej finns hiss samt att
badrummen inte uppfyller uppsatta krav. Gemensamhetsutrymmen är ej tillräckligt
stora för de uppsatta kraven.
Fastighetsenheten har tillsammans med verksamheten förhandlat fram ett nytt
långsiktigt kontrakt med fastighetsägaren. Förhyrning föreslås övergå i en renodlad
blockförhyrning. Samtliga 12 lägenheter kommer att uppdateras med moderna och
tillgänglighets anpassade toaletter. Hiss installeras och ny gemensamhetslokal byggs.
Avsikten är att verksamheten förhyr två gemensamhetslokaler. Den ena är direkt
kopplad till verksamheten vid Väktaren 1. Den andra lokalen ersätter den
gemensamhetslokal som idag servar verksamhet ”Profilen”.
Förslag till hyreskontrakt för lokaler; bostad och gemensamhets ytor har utarbetats.
mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB och Finspångs kommun. De båda avtalen,
som gäller från och med den 2019-10-01 till och med den 2034-09-30, ses som en
enhet, är beroende av varandra och innebär en total årskostnad om 1 307 836 kr.
Kostnaden för avtalet avseende gemensamma ytor är 466 900 kr/år. Kostnaden för
avtalet avseende bostad är 840 936 kr/år.
Finspångs kommuns reglemente anger att hyresavtal överstigande 10 år skall
underställas kommunfullmäktige för beslut.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB
(556672-6922) och Finspångs kommun (Org:212000-0423)
2. Att hyreskostnaden finansieras inom sektor social omsorgs budgetram
-----
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Hyreskontrakt Väktaren 1
Sammanfattning
Sektor social omsorg har i uppdrag att trygga bostad för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen. Historiskt har
ett av dem, Svälthagens servicebostad, bedrivits i kv. Väktaren.
Nuvarande lokaler uppfyller ej tillgänglighetskraven då det ej finns hiss samt att
badrummen inte uppfyller uppsatta krav. Gemensamhetsutrymmen är ej tillräckligt
stora för de uppsatta kraven.
Fastighetsenheten har tillsammans med verksamheten förhandlat fram ett nytt
långsiktigt kontrakt med fastighetsägaren. Förhyrning föreslås övergå i en renodlad
blockförhyrning. Samtliga 12 lägenheter kommer att uppdateras med moderna och
tillgänglighets anpassade toaletter. Hiss installeras och ny gemensamhetslokal byggs.
Avsikten är att verksamheten förhyr två gemensamhetslokaler. Den ena är direkt
kopplad till verksamheten vid Väktaren 1. Den andra lokalen ersätter den
gemensamhetslokal som idag servar verksamhet ”Profilen”.
Förslag till hyreskontrakt för lokaler; bostad och gemensamhets ytor har utarbetats.
mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB och Finspångs kommun. De båda avtalen,
som gäller från och med den 2019-10-01 till och med den 2034-09-30, ses som en
enhet, är beroende av varandra och innebär en total årskostnad om 1 307 836 kr.
Kostnaden för avtalet avseende gemensamma ytor är 466 900 kr/år. Kostnaden för
avtalet avseende bostad är 840 936 kr/år.
Finspångs kommuns reglemente anger att hyresavtal överstigande 10 år skall
underställas kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB
(556672-6922) och Finspångs kommun (Org:212000-0423)
2. Att hyreskostnaden finansieras inom sektor social omsorgs budgetram
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 20192023 i Finspångs kommun
Sammanfattning
Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som
har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har
uppföljningsansvar enligt 20 §”.
Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts:


Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi
för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158)



Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk



En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)



Språklag (2009:600)



Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk



Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldreomsorgen – antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 §



Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt
förvaltningsområde



Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt
förvaltningsområde.

Förvaltningen har haft samråd om handlingsplan med de finska representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg.
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt
förvaltningsområde i Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt
verktyg i det dagliga arbetet med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka
sverigefinnarnas ställning. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål,
riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa mål.
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Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i
samband med årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i
Stockholm. Som stöd för uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen
används bland annat de verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis
medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.
I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har Tiina Mauritzell
valt att arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär
att planen omfattar riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som
omfattas av ”Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.
Planen behandlar följande områden:

äldreomsorg

förskola
modersmål


kultur och fritid

språkrevitalisering
personalutveckling och utbildning


information

myndighetsutövning.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019–2023 i
Finspångs kommun.
Kommunstyrelsekontoret
Johan Malmberg
T.f. kommundirektör
Maria Samson
Kommunikations- och
digitaliseringschef
Bilaga
1. Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska
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Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023
Sammanfattning
Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som
har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har
uppföljningsansvar enligt 20 §”.
Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts:


Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi
för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158)



Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk



En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)



Språklag (2009:600)



Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk



Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldreomsorgen – antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 §



Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt
förvaltningsområde



Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt
förvaltningsområde.

Förvaltningen har haft samråd om handlingsplan med de finska representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg.
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt
förvaltningsområde i Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt
verktyg i det dagliga arbetet med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka
sverigefinnarnas ställning. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål,
riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa mål.
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i
samband med årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i
Stockholm. Som stöd för uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen
används bland annat de verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis
medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.
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I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har förvaltningen
valt att arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär
att planen omfattar riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som
omfattas av ”Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.
Planen behandlar följande områden:

äldreomsorg

förskola

modersmål

kultur och fritid

språkrevitalisering

personalutveckling och utbildning

information
myndighetsutövning.


Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 i
Finspångs kommun
-----
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kommun
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Inledning
Handlingsplan för finskt förvaltningsområde
Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting ska anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits
enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar
enligt 20 §”.
Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts:
•

Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de
nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158)

•

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

•
•

En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)

•

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

•

Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldre-omsorgen –
antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 §

•

Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt förvaltningsområde

•

Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt
förvaltningsområde.

Språklag (2009:600)

Tjänstepersonen Tiina Mauritzell har haft samråd om handlingsplan med de finska
representanterna i samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg.
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt förvaltningsområde i
Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt verktyg i det dagliga arbetet
med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka sverigefinnarnas ställning.
Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål, riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa
mål.
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i samband med
årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm. Som stöd för
uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen används bland annat de verktyg kommunen
har i dag i form av exempelvis medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.
I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har Tiina Mauritzell valt att
arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär att planen omfattar
riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som omfattas av ”Lagen (SFS
2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.
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Planen behandlar följande områden:
•
äldreomsorg
•
förskola
•
modersmål
•
kultur och fritid
•
språkrevitalisering
•
personalutveckling och utbildning
•
information
•
myndighetsutövning.

Definition av begrepp som återkommer i planen
Sverigefinne används för finsktalande personer bosatta i Sverige. Finlandssvenskar används
för svensktalande personer som är bosatta i Finland. Finlandssvenskar vill använda
benämningen finlandssvensk även om de har flyttat till Sverige och känner sig i regel inte
inkluderad i gruppen sverigefinnar.

Bakgrund
Målsättningar för Finspångs kommun
Utgångspunkten i arbetet med kommunens handlingsplan för finskt förvaltningsområde är de
nationella riktlinjerna för minoritetspolitiska mål inkluderat de riktlinjer som föreslås i
proportionen En stärkt minoritetspolitik 1 samt ”Slutrapport kartläggning av behov av
finsktalande personal inom äldreomsorgen – antagen av Kommunstyrelsen
2014-01-13 6 §.

Rätten att använda finska vid kontakt med
förvaltningsmyndigheter
Enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en
förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller
med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part
eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Svar på samma språk
Om den enskilde använder finska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt
svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få
en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska. Myndigheten ska
även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk.

Verka för tillgång av språkkunnig personal
Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i
finska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.

1

En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)
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Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök
av enskilda som talar finska samt ha särskilda telefontider.

Förskola på finska
Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på
finska.

Äldreomsorg på finska
Att erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska.

Äldreomsorg på andra nationella minoritetsspråk
Finspångs kommun som finskt förvaltningsområde ska inom för äldreomsorgen även erbjuda
service av personal som behärskar jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper 2.

Kulturell identitet
Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds beakta de äldres behov av att
upprätthålla sin kulturella identitet.

Information vid ansökan om bistånd
Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om
möjligheterna till sådan service och omvårdnad på finska och om tillgång på personal finns
även på jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.

En stärkt minoritetspolitik från 1 januari 2019
År 2018 presenterade regeringen en ytterligare ny minoritetspolitisk strategi i propositionen En
stärkt minoritetspolitik 3 som syftar till att stärka det grundläggande skyddet för de nationella
minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Det stärkta grundläggande skyddet enligt minoritetslagen
avser:
• Alla kommuner och landsting är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.
• Det ska tydliggöras att skyldigheten att informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen är ovillkorlig för kommuner och landsting
och statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella
minoriteterna eller minoritetsspråken.
• Rätten att använda sig av sitt minoritetsspråk vid skriftliga kontakter med vissa
myndigheter ska även omfatta meänkieli.

2
3

En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) 18 a §
Ibid
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• Diskrimineringsombudsmannen ska tas upp bland de myndigheter som enskilda alltid har
rätt att kontakta skriftligen på finska, meänkieli eller samiska, liksom Arbetsförmedlingen i
ärenden där den enskilde är part.

Förbättrade möjligheterna till förskoleundervisning på
finska, meänkieli och samiska inom förvaltningsområdena
genom:
• Regleringen om rätt till förskola på minoritetsspråken förs över till skollagen.
• En kommun ska erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskola eller annan
pedagogisk verksamhet där hela eller en väsentlig del bedrivs på språken.
• För att synliggöra efterfrågan ska kommunerna tillfråga alla vårdnadshavare som ansöker
om förskola eller annan pedagogisk verksamhet om de önskar sådan plats på
minoritetsspråken.

En stärkt rätt till äldreomsorg på minoritetsspråken avser:
• Rätten till äldreomsorg på finska, samiska respektive meänkieli ska gälla hela eller en
väsentlig del av verksamheten, istället för hela eller delar av verksamheten som gäller idag.
För kommuner utanför förvaltningsområden gäller detsamma om kommunen har tillgång
till personal som är kunnig i språket.
• Rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk utanför förvaltningsområde utsträcks till romani
chib och jiddisch.
• Kommunerna ska inom ramen för äldreomsorgen på minoritetsspråket beakta de äldres
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet, något som många gånger kan ha minst lika
stor betydelse som språket.
• Kommuner ska informera den som ansöker om bistånd om möjligheten till äldreomsorg på
minoritetsspråk.

Ytterligare förändringar:
• En bestämmelse som tydliggör vad samråd enligt lagen innebär.
• En bestämmelse som anger att förvaltningsmyndigheter särskilt ska främja barns och ungas
möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem.
• En bestämmelse som anger att det ska krävas synnerliga skäl för utträde ur
förvaltningsområde.
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Sveriges internationella ansvar
Riksdagen antog i december 1999 förslagen i propositionen Nationella minoriteter i Sverige 4
därefter ratificerade regeringen i februari 2000 Ramkonventionen 5 och Minoritetsspråkskonventionen 6. Som ett led i detta arbete infördes år 2000 Lagen om rätt att använda finska
och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar 7.

Ramkonventionen
Staterna som tillträtt Ramkonventionen åtar sig vidare att erkänna att den som tillhör en
nationell minoritet har rätt att fritt och utan ingripande använda sitt minoritetsspråk privat och
offentligt såväl muntligt som skriftligt. I samband med ratificeringen angavs även att de
nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Minoritetsspråkskonventionen
Syftet med Minoritetsspråkskonventionen är kulturellt betingat. Den bidrar till att bevara och
utveckla Europas mångkulturella arv och flerspråkighet inom landsgränserna. Staterna anser
att värnandet om historiska landsdels- och minoritetsspråk bidrar till att upprätthålla och
utveckla Europas kulturella rikedomar och traditioner. Varje stat väljer vilka nationella
minoritetsspråk som ska skyddas under konventionen och nivån på detta skydd.

Den svenska minoritetspolitiken
Syftet med den svenska minoritetspolitiken är bland annat att ge skydd för de nationella
minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de
hålls levande. Sveriges nationella minoriteter är som tidigare nämnts judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Samerna har dessutom en särställning i egenskap av
ursprungsbefolkning i Sverige.
Våra nationella minoritetsspråk är jiddisch, romani chib, finska, samiska, meänkieli samt
varieteter (dialekter) av språken. Samiska, finska och meänkieli omfattas också genom sin
historiskt sett starka geografiska tillhörighet av särskilda regionala åtgärder
(förvaltningsområden), medan jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i
Sverige.

4

Nationella minoriteter i Sverige (Prop. 1999/99:143)
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2).
6
Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
7
Lagen om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar (SFS 1999:1176).
5
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Det allmännas skyldigheter
I regeringsformen 8 finns en programförklaring för samhällets verksamhet vad gäller
nationella minoriteter. Lagstiftningen fastslår bland annat det allmännas skyldigheter:
•
•
•

att främja språk och kultur
att ge inflytande och delaktighet
att motverka diskriminering och utsatthet
att ge möjligheter till omsorg, utbildning och egen organisering.

Vid tillämpningen av all relevant lagstiftning ska det allmännas skyldigheter genom
minoritetslagen beaktas.

Regeringens minoritetspolitiska mål
År 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi 9. Regeringens övergripande
inriktning i minoritetspolitiken är bland annat att
• förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter genom en ny
lag 10 som gäller i hela landet
• säkerhetsställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention 11 och
minoritetsspråkskonventionen 12 samt uppföljning
• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande
• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna
• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Övergripande lagar som styr verksamheten
De nationella minoriteternas rättigheter genomförs i svensk rätt i huvudsak genom lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen), bestämmelser i språklagen,
skollagen och socialtjänstlagen. Men även annan lagstiftning är relevant, som diskrimineringslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Språklagen, SFS 2009:600
I språklagen finns bestämmelser om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken och
det svenska teckenspråket. Den syftar bland annat till att värna om svenskan och den språkliga
mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk. Språklagen anger att svenska är
huvudspråk i Sverige och att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska. Lagen säger också att det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

8

1 kap. 2 § i regeringsformen
Propositionen Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna (Prop.
2008/09:158).
10
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
11
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2).
12
Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
9
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Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Lagen om minoriteter och minoritetsspråk innehåller bland annat bestämmelser om nationella
minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda
minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa
skyldigheter inom förskoleverksamhet, äldreomsorg och skola. Lagen innehåller också
bestämmelser om uppföljning och tillämpningen av lagen.
Minoritetslagens allmänna bestämmelser eller grundskyddet gäller i hela landet och omfattar
samtliga fem nationella minoriteter. §3–5 gäller för samtliga nationella minoriteter. För
förvaltningskommuner såsom Finspångs kommun finns också särskilda regler i §6–18c.
Allmänna bestämmelser
Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och
det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det
egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor
som berör dem och så långt möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska
ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens
beslutsfattande.
Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och
samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.
Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Skollagen (2010:800)
Från 1 januari 2019 införs ändringar i skollagen dels att 25 kap. 1 § ska ha ändrad lydelse,
dels införandet av två nya paragrafer, 8 kap. 12a § och 25 kap. 5a §.
8 kap. Förskola på nationella minoritetsspråk
12a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det,
plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i
sådan förskola som avses i första stycket.
25 kap.
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om
– pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem (2 §),
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–
–
–
–
–
–

öppen förskola (3 §),
öppen fritidsverksamhet (4 §),
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (5 §),
annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk (5a §),
övergripande krav på verksamheten (6–9 §§), och
bidrag (10–16 §§).

Annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk
5a § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk och som tillhandahåller sådan verksamhet som avses i
2 eller 5 § ska sträva efter att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan
verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska.
Om kommunen erbjuder verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare som ansöker om
sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska.
Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola enligt 3 § ska
kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att erbjuda hela eller en väsentlig del
av verksamheten på finska, meänkieli respektive samiska.

Socialtjänstlagen (2001:453)
Ändring i socialtjänstlagen ska ha följande lydelse.
5 kap. 6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet
på detta område.
Kommunen ska planera sina insatser för de äldre. I planeringen ska kommunen samverka med
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor.

Diskrimineringslagen (2008:567)
1 kap. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
”Aktörer inom hälso- och sjukvården bör ha grundläggande kunskap om de nationella
minoriteterna och minoritetsspråken för att kunna möta dessa i enlighet med gällande
bestämmelser”.
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen 13 och patientlagen 14 är målet med hälso- och sjukvården en
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det sistnämnda innebär att
möjligheterna att få del av hälso- och sjukvårdens tjänster ska vara lika för alla, oavsett var de
bor i landet, och inte får påverkas av förhållanden såsom ålder, kön, förmåga att ta initiativ,
utbildning, betalningsförmåga, nationalitet eller kulturella olikheter. I hälso- och
sjukvårdslagen anges även att det där det bedrivs hälso- och sjukvård ska finnas den personal,
de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna bedrivas 15.
I patientlagen finns också en bestämmelse 16 om att information som lämnas till patienten ska
anpassas till patientens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar.

Brister och möjligheter
Europarådets granskning av den förda svenska minoritetspolitiken under åren 1999 till 2009
pekade på stora behov av förbättringar inom en rad områden samt att det krävdes ytterligare
åtgärder.
Utifrån dessa erfarenheter presenterade regeringen i mars 2009 en ny minoritetspolitisk
strategi och i juni 2009 antog riksdagen förslagen i propositionen Från erkännande till
egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna 17.
Av propositionen framgick det att Sverige inte i tillräckligt hög grad har levt upp till sina
folkrättsliga minoritetsåtaganden. I ett historiskt perspektiv har minoriteterna förtryckts och
osynliggjorts. Regeringens slutsats var därför att det behövdes ett medvetet arbete för att
integrera ett minoritetsinriktat tankesätt i kommuners och myndigheters arbete med
minoriteterna. Regeringen skriver vidare att utvecklingen av minoritetspolitiken är en
fortlöpande process där insatserna för att stärka och skydda de nationella minoriteterna ska
ingå som en naturlig del i samhällets åtaganden gentemot medborgarna.
För att säkerställa en bättre efterlevnad antog riksdagen propositionen och i januari 2010
trädde ikraft Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 18, som ersatte de tidigare
minoritetsspråklagarna.
Under 2017 påbörjades utredningar 19 för att förstärka minoritetspolitiken med namnet, vilket
resulterade i propositionen En stärkt minoritetspolitik 20, de föreslagna lagändringarna träder
ikraft 1 januari 2019.

Regeringens bedömning
Det återstår arbete inom minoritetspolitiken för att efterlevnaden av de nationella
minoriteternas rättigheter ska kunna säkerställas.

13

3 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
1 kap. 6 § Patientlagen (2014:821)
15
5 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
16
3 kap. 6§ Patientlagen (2014:821)
17
Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158).
18
Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
19
Nästa Steg – en stärkt minoritetspolitik SOU2017:60 samt Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt
minoritetspolitik SOU 2017:88
20
En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)
14
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Trots framstegen återstår mycket arbete inom många olika delar av minoritetspolitiken för att
måluppfyllelsen ska kunna förbättras. Såsom anförs i propositionen En stärkt
minoritetspolitik21 ska de nationella minoriteternas rättigheter säkerställas och därigenom
bidra till full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. All
tillgänglig uppföljning och utvärdering visar att så inte är fallet i nuläget. Regeringen gör
därför bedömningen att det återstår betydande arbete för att säkerställa full efterlevnad av de
nationella minoriteternas rättigheter. Det är nödvändigt med ett helhetsgrepp om
minoritetspolitiken.
Detta bör bestå av tre övergripande beståndsdelar:
1. ramverk,
2. samordning, utveckling och uppföljning,
3. åtgärder.
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete bör bedrivas för att löpande justera genomförandet av
minoritetspolitiken.

Finskt förvaltningsområde
Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde har ett förstärkt ansvar att skydda och främja
de nationella minoritetsspråken har införts i Sverige 22. Per den 1 februari 2019 ingår 85
kommuner och 15 landsting/regioner i förvaltningsområdena för samiska, finska och
meänkieli, varav 66 kommuner och 14 landsting/regioner ingår i förvaltningsområde för
finska.

Skyldigheter för Finspångs kommun – en sammanfattning
Finspångskommun har som finskt förvaltningsområde en rad skyldigheter:
• Främja och skydda det finska språket.
• Främja sverigefinnarnas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.
• Anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer
som har antagits ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen i Stockholm som har
uppföljningsansvaret.
• Erbjuda förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska. Efterfrågan ska
tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på
minoritetsspråket.
• Erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar finska.
• Rätten till äldreomsorg på finska ska omfatta den äldres behov av att upprätthålla sin
kulturella identitet.
• Informera vid biståndshandläggning om möjligheten att få den service och omvårdnad som
erbjuds inom ramen för äldreomsorg på finska.
• Verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor.
• Kunskapshöjande insatser om sverigefinnar inom de kommunala förvaltningarna.
• Erbjuda den som begär det, möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen även av personal som behärskar
jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal
21
22

Ibid
Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
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med sådana språkkunskaper.

Lägesbeskrivning för Finspångs kommun
Finspångs kommun blev del i förvaltningsområdet för finska, vardagligt kallat finskt
förvaltningsområde den 1 februari 2013. Därmed är kommunen skyldig att leva upp till den
stärkta minoritetspolitiska lagstiftningen. Samtidigt är det av stort värde för kommunen att
främja och utveckla den finska kulturen eftersom den utgör en stor tillgång som berikar
Finspångs kommun, historiskt men även i dagsläget och i framtiden. Finspångs kommun har
haft en levande finsk kultur så långt vi kan blicka tillbaka i tiden, första omnämnandet om
sverigefinnar i Finspång finns år 1621. Finspångs kommun har sedan 5 augusti 2013 haft en
finsk kommunikatör anställd på 50 procent, hon har ansvar för utveckling av arbetet med
finskt förvaltningsområde.
I Finspång finns första noteringen om en finsk invånare år 1621. Gården Kattala lär vara en av
de tidigaste finngårdarna som dessutom är fortfarande bevarad i Finspång.
Antalet finländare i Finspångskommun beräknas enligt SCB till 2 263 personer per den 31
december 2017 (ca 10,5 % av det totala).
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Statsbidraget
Finspångskommun får statsbidrag för att täcka merkostnader som tillkommer för kommunen
som finskt förvaltningsarbete. Enligt Förordningen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk 23, kan kommunen använda statsbidraget till bland annat:
• dialog och samråd med sverigefinnar
• kartläggning
23

Förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299)
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•
•
•
•
•
•
•

organisationsöversyn och förändringar
kultur- och språkinsatser
initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur och pedagogiskt material
informationsinsatser och översättningar
synliggörande av sverigefinnarnas kultur och språk
del av personalkostnader
handlingsplan.

Språksituationen
Finskan historiskt
Finska är ett finsk-ugriskt språk som talas i Finland, Norge och Sverige. Finska tillhör samma
stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan.
Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits,
Många finnar som flyttade till Sverige under 1500–1600-talen genomgick språkbyten men de
så kallade svedjefinnarna i Finnskogarna höll sig till sin grupp och lyckades länge, ändå in på
1960-talet, bevara språket eller vara tvåspråkiga.

Finskan idag
Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och antalet svenskar med
finskt påbrå ökar också enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). 719 000 personer,
det vill säga cirka 7,2 procent av den svenska befolkningen har minst en förälder som är född
i Finland eller har en far- eller morförälder som är det, per sista december 2016. Men de som
är finsktalande är endast 200 000–250 000. En förklaring till finskans utsatthet är
majoritetsspråkets dominans och samhällets status.
Det vanligaste scenariot i det finska området är att nuvarande föräldragenerationen har tappat
språket, men att många äldre fortfarande pratar finska. Behovet av insatser för att revitalisera
det finska språket bedöms vara akut och nödvändigt, för en fortsatt överlevnad.
Lagstiftningen ökar minoriteters rättigheter generellt samtidigt som aktiva revitaliseringsåtgärder vidtas, till exempel genom olika finska språkprojekt.

Arbetet med finskt förvaltningsområde i
Finspång
Finspångs kommun har sedan augusti 2013 en anställd med 50 procentig tjänst, med uppgift
att ansvara för arbetet med finskt förvaltningsområde.
Arbetsuppgifter är varierande och består är bland annat av följande:
• Ansvara för genomförande av samrådsgruppsmötena, cirka 4–6 stycken per år.
• Planera och genomföra informationsinsatser för anställda inom Finspångs kommun.
• Planera och genomföra informationsinsatser för medborgare i Finspångs kommun.
• Sköta det löpande administrativa arbetet.
• Samordna det minoritetspolitiska arbetet enligt lagar och propositioner.
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•
•
•
•
•
•

Planera språkrevitalisering i finska språket för kommunens sverigefinska befolkningen.
Kontakter när det gäller andra aktörer inom minoritetspolitiken.
Ansvara och genomföra en årlig behovskartläggning.
Ansvara och genomföra rapportering till Länsstyrelsen i Stockholm.
Ha budgetansvar.
I samarbete med sektor utbildning planera och genomföra årligen ett seminarium om
nationelle minoritet för skolelever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årkurs 1.

Långsiktiga- och delmål för arbetet

• Den finska kulturen och det finska språket ska synliggöras och utgöra en levande och aktiv
del av Finspångs kommun.
• Förutsättningar för att kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska ska
skapas.
• Möjlighet att kunna erbjuda förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska ska
utredas.

Övergripande riktlinjer och åtgärder för arbetet
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Årligen upprätta en kartläggning om behovet av finskspråkig äldreomsorg, förskola, kultur
samt språkrevitalisering och låta den ligga till grund för fortlöpande revidering. Skapa en
lägesbeskrivning för alla kommuninvånare.
Ta hänsyn till de finskspråkiga och deras behov när man planerar och förverkligar service,
främst inom äldreomsorg, förskola och kultur men även inom andra samhällsservice.
Verka för att tillgång av vård på finska inom äldreomsorg ska motsvara efterfrågan.
Verka för att tillgång av verksamhet på finska inom förskola ska motsvara efterfrågan.
Verka för att tillgång av modersmålsundervisning i finska ska motsvara efterfrågan.
Ta hänsyn till kunskaper i finska vid nyrekryteringar, kunskaper i finska ska anges som en
merit i platsannonser.
All personal inom kommunens förvaltningar bör hålla sig informerade om nationella
minoriteternas rättigheter samt kommunens skyldigheter. Anordna informationsmöte för
kommunens olika verksamheter, barnomsorg och äldreomsorg.
Alla sverigefinnar i kommunen ska informeras om deras rättigheter samt kommunens
skyldigheter enligt Minoritetslagen. Anordna informationsmöten för medborgarna.
Synliggöra och utveckla den finska kulturen i Finspång.

Lägesbeskrivning och åtgärder för varje
verksamhetsområde
För varje delområde redovisas vad lagen föreskriver, långsiktiga och delmål samt
åtgärder/riktlinjer för det fortsatta arbetet inom respektive verksamhetsområde.
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Information och synliggörande gällande sverigefinnarna
Förvaltningsmyndigheter 24 ska när det behövs på ett lämpligt sätt informera de nationella
minoriteterna om deras rättigheter enligt den nya lagen.
Kommunen ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla
sin kultur i Sverige 25.

Situation i Finspångs kommun
Information om de nationella minoriteternas rättigheter ha informerats om upprepat antal
gånger dels via annonser i lokala tidningar, via kommunens webbplats, mässan Finns i
Finspång samt via besök på olika träffpunkter för kommunens sverigefinnar
Långsiktiga- och delmål gällande information och synliggörande
Den finska kulturen och språket ska vara närvarande inom kommunen. Sverigefinnarnas
nutida och historiska närvaro samt deras språk och kultur behöver synliggöras i Finspångs
kommun, som en del av vårt svenska kulturarv.
Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande information samt
synliggörande
• Synliggöra med finska flaggan på Finlands självständighetsdag den 6 december och den
sverigefinska flaggan på Sverigefinnarnas dag den 24 februari.
• Köpa in litteratur till äldreomsorg i kommunen.
• Information på Finspångs kommuns webbplats om finskt förvaltningsområde.
• Intern information inom kommunförvaltningen och den politiska organisationen om
sverigefinnarnas rättigheter ska ske fortlöpande.
• Intern och extern information om kommunens fortlöpande arbete med minoritetspolitiken.
• Samarbeta i nätverk med Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och andra
förvaltnings kommuner i länet och övriga Sverige.
• Anordna temadagar och seminarium om nationella minoriteter för elever och personal
inom grundskolans samt gymnasieskolan elever vartannat år.

24
25

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 3 §
Lagen (2009:724) 4§
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Samråd
Förvaltningsmyndigheter ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor 26.

Samråd genom en strukturerad dialog
I enlighet med den stärkta minoritetspolitiken 27 ska möjligheter till inflytande och delaktighet
förbättras, bland annat genom ändrade bestämmelser om samråd.
Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att
kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. I propositionen 28
uttalar regeringen tydligare de principer som gäller för de nationella minoriteternas
möjligheter till inflytande och delaktighet. Det uttalas bland annat att möjligheterna ska vara
reella, att synpunkter ska beaktas i beslutsfattandet och att både organisationer och enskilda
omfattas av rätten till inflytande och delaktighet. Mot denna bakgrund är det särskilt relevant
att ta ytterligare steg vad gäller förutsättningarna för såväl de nationella minoriteterna som det
allmänna att svara upp mot dessa principer.

Samråd i Finspångs kommun
Samråd sker idag med representanter från Finspångs Finska-förening, Pensionärsföreningen
Aura samt finskspråkiga anställd inom äldreomsorg. Åldern för representanterna är
cirka 40–73 år. Målet ska vara att samrådsgruppen ska vara representativ avseende både kön
och ålder.
Finska föreningar
Inom Finspångskommun finns för närvarande två finska föreningar, Finspångs Finskaförening samt Pensionärsförening Aura.
Finspångs Finska-förening
Finspångs Finska-förening bildades 1960 och har för närvarande cirka 120 medlemmar,
med åldersfördelning 3–97 år. Föreningen äger sina egna lokaler på Vallonvägen 20 i
Finspång. Finska-föreningen arbetar med kulturella frågor och upprätthåller finländsk folklore
med folkdans, historia och humor. De har flera gånger i veckan social samvaro på finska med
olika aktiviteter, till exempel frågesporter, hjärngympa, balansträning och kortspel. Resor
arrangeras till olika kurser och kryssningar samt till Finnkampen. Pensionärerna gör varje år
en vårutflykt till vilken även Aura-medlemmarna är välkomna.
Pensionärsföreningen Aura
Pensionärsförening Aura är en förening som bildades 1994 av medlemmar ur Finspångs
Finska-förening, som ville bilda en förening enbart för pensionärer. Vissa av föreningens 26
medlemmarna har fortfarande medlemskap även i Finspångs Finska-förening, det vill säga
dubbelt medlemskap. Aura har ingen egen föreningslokal, utan hyr lokal en dag i veckan för
deras möten. Föreningen anordnar medlemsresor, bingo och andra föreningsaktiviteter.

26

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 5§
Propositionen En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199 s. 40–46)
28
Ibid.
27
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Långsiktiga- och delmål för samverkan mellan
sverigefinnar och kommunen
Den som tillhör en minoritetsgrupp ska känna sig väl bemött och respekterad vid kontakter
med kommunen. Nationella minoriteterna ska få inflytande i frågor som berör dem och
samråd ska förekomma i samband med frågor som berör minoriteterna. Kommunen stärks
med ökad kunskap om den finska kulturen och vår gemensamma historia.

Övergripande riktlinjer och åtgärder för samverkan mellan
sverigefinnar och kommunen
• Lokalisera unga och unga vuxna representanter till samrådsgruppen i syftet att skapa
bredare åldersdemokrati. Det är viktigt att få höra även de yngre sverigefinnars önskan och
behov.
• Verka så att samrådsgruppen är representativ avseende både kön och ålder.
• Skapa strukturerade och regelbundna samrådsmöten fyra gånger per år varav en med
kommunens politiker och chefer på plats. Närvaro på dessa möten ska prioriteras.
• Ha en gång per år ett öppet informationsmöte. Under mötet närvaran kommunens politiker
och berörda chefer. Närvaro på dessa möten ska prioriteras.

Samrådsmötens uppgift är att





bistå vid revidering av handlingsplan
ha förslagsrätt
bevaka sverigefinnarnas intressen i frågor inom arbetet med finskt förvaltningsområde
ha möjlighet att påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser avsatta för
minoritetspolitiska åtgärder
 verka för att informationen som de har fått under samråd sprids till deras medlemmar.

Kartläggning
Europarådet har i sin granskning av svensk minoritetspolitik påpekat att bristande statistik om
Sveriges nationella minoriteter gör det svårare att följa upp Sveriges åtaganden i
Ramkonventionen och Minoritetspråkkonventionen.
Svenska myndigheter registrerar inte av integritetsskäl befolkningen utifrån etnisk tillhörighet
och därför finns ingen officiell statistik över hur många som identifierar sig som nationell
minoritet. Att införa en sådan registrering är heller inte aktuellt men för att kunna
implementera minoritetsspråkslagen behöver kommunen ha kunskap om minoritetssituationen
i området. Därför är kartläggning för förvaltningskommunerna ett krav. Enligt Förordningen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kommun
tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga behov som finns och åtgärder till stöd
för språken.
Kartläggningen ska ske i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen syftar
till att skydda människors personliga integritet och att denna inte kränks när personuppgifter
behandlas.
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Kartläggning i Finspångs kommun
I Finspångs kommun har kartläggning skett inom olika områden vid olika tillfällen.
Kartläggning av barn med rötter i Finland inom förskolan skedde 2013. Där utgick man
enbart av namnet eller vetskap om att någon av eller bägge föräldrar hade finskt ursprung.
Kartläggning av intresset för äldreomsorg på finska skedde hösten 2013 via direktinriktat brev
till personer födda i Finland i åldern 69+. Via annonsering på Intranäten samt av Tiina
Mauritzell utförda personliga besök inom äldreomsorgen, har kartläggning av finskspråkig
personal skett under 2013-2014.
Sedan 2016 har kommunen utfört kartläggningen via en webbenkät. Kartläggningen har täckt
hela området för arbetet med finskt förvaltningsområde. Det har även varit möjligt att få den i
pappersvariant. Kartläggningen har skett årligen med en svarsperiod från ungefär mitten av
november till sista februari efterföljande år.
Enkäten täcker upp områdena:
 förskola och skola
 äldreomsorg
 frivilligverksamhet
 kultur
 språkrevitalisering
 personal med språkkompetens i finska.

Långsiktiga- och delmål rörande kartläggning
Kommunen ska fortsatt arbeta för att ha ett fungerande system för kartläggning av
minoriteterna språkkunskaper samt deras behov. När en kartläggning genomförs bör man vara
tydlig med syftet. I det aktuella fallet är det viktigt att förmedla att kartläggningen sker för att
värna om minoriteternas språk och kultur och att minoriteternas egna erfarenheter är av stort
värde. Det är samtidigt lika viktigt att tydliggöra att det är frivilligt att delta.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande kartläggning

•
•
•
•
•

Minoriteternas behov och önskemål ska klargöras.
Kartlägga vilka språkkunskaper som kommunens anställda har.
Kartlägga behovet av språkrevitalisering.
Kartlägga behovet av finskspråkig verksamhet inom barn- och äldreomsorg.
Kartläggning ska ske i första hand via webbenkät, men kan lämnas i pappersvariant vid
förfrågan.

Rätten att tala finska med myndighet
Den enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen
i ärenden där den enskilde är part eller ställföreträdande part 29. Om den enskilde använder
finska i ett sådant ärende är myndigheten skyldig att ge ett muntligt svar på samma språk.
Enskilda har rätt att få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering på finska.
Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med språkkunskaper.
Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök
av enskilda för samisktalande samt särskilda telefontider.

29

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 8-12§
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Det räcker inte att myndigheten har personal med språkkunskaper, personalen ska också ha
den kunskap som krävs för att handlägga de ärenden som kommer in 30.
För att kommunen ska kunna bemöta minoritetsspråkiga medborgare på bästa möjliga sätt
krävs struktur, rutiner oh tydlig information. Frågor som kommer via telefon, e-post och
personliga besök behöver samordnas så att ingen faller mellan stolarna. I receptionen och
växeln behövs beredskap att svara på eller vidarebefordra frågor på minoritetsspråk antingen
genom direkt koppla till lämplig person eller genom att hänvisa till en besöks- eller
telefontid 31.

Situationen i Finspångs kommun
I Finspångs kommun finns ingen uttalad rutin eller strategi för hur den nationella minoriteten
sverigefinnar skulle kunna utöva sin rätt att använda finska vid sina myndighetskontakter. I
växeln och receptionen finns ingen person som talar finska. Det finns inte heller några rutiner
hur dessa eventuella samtal ska hanteras. Några telefontider till myndigheter när minoriteten
skulle kunna prata finska finns inte.

Långsiktiga- och delmål rörande rätten att tala finska med
myndigheter
Finspångs kommun ska vara förberedd inför att muntligen eller skriftligen svara på
minoritetsspråken. Upprätta fungerande rutiner för att tillgodoses sverigefinnarnas rätt att
använda finska i kontakt med myndigheter.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande rätten att tala
finska med myndigheter
• Ta hänsyn till kunskaper i finska vid nyrekryteringar och att kunskaper i finska anges som
en merit i platsannonser.
• Bestämma tid, plats och telefontid för finskspråkig service. Därefter informera tydligt om
när, var och hur finskspråkig service ges.
• Utfärda rutiner och lättillgänglig information så att kommunväxeln och övrig personal vet
hur de ska behandla frågorna.
• Informera berörd personal om lagen 32.
• Kartlägga finsktalande personal inom kommunförvaltningen.

30

Ur Nationella minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, landsting och regioner, 2013, s 44.
Ibid., s 46.
32
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
31
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Äldreomsorg
De äldre är de starkaste språkbärarna och bärare av kultur samt värnare av traditioner. Det är
viktigt att de äldre som kan tala finska kan fortsätta att använda sitt språk. Det är även viktigt
av den anledningen att det språk som man senast har lärt sig kan försvinna med åldern, medan
däremot kunskaperna i modersmålet består och återkommer.
De äldres välbefinnande påverkas också i hög grad av omgivningen. Om den vardagliga
omgivningen inte förstår personen och dennes önskemål finns risk för isolering. Ett problem
värt att uppmärksamma är att barnen/barnbarnen kan ha tappat färdigheten till sina föräldrars
eller far-/morföräldrars språk. Då blir kommunikationen inte sådan att den kan säkerhetsställa
den äldres behov att yttra sig och bli förstådd till fullo.
Sverigefinnar har i förvaltningskommunerna rätt till service och omvårdnad inom ramen för
äldreomsorg helt eller väsentlig del på finska 33.
Socialtjänstlagen 34 har kompletterats så att den nu föreskriver att kommunen ska verka för att
det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller
samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.
Vad som utgör en väsentlig del av verksamheten måste avgöras utifrån en helhetsbedömning.
Bedömningen kan behöva göras på olika sätt beroende på omsorgens form och omfattning.
Antalet timmar som personal som behärskar språket finns tillgänglig måste ges stor betydelse.
Andra omständigheter av betydelse är nivån på personalens språkkunskaper samt strukturen
på och förutsägbarheten av språkets närvaro i de äldres vardag.
•
•
•
•

De äldre bör åtminstone ha möjlighet att tala med personal på sitt språk flera gånger
per vecka.
Personalens språkkunskaper bör vara sådana att de möjliggör ett meningsfullt samtal
med den äldre.
Det bör också vara tydligt och förutsägbart för den äldre i vilka sammanhang och vid
vilka tillfällen det finns möjlighet att använda minoritetsspråket.
Även andra faktorer, som den sammansatta språkmiljön i omsorgen eller behovet av
kontinuitet och trygghet kan påverka bedömningen.

Endast en symbolisk närvaro av språket i verksamheten kan inte anses tillräckligt.

Situationen idag i Finspångs kommun
•
•
•
•

33
34

En finskspråkig del inom en svenskspråkig avdelning finns på Storängsgården. Där bor
idag 4–6 finsktalande äldre.
Planering för en helt finskspråkig avdelning på långsikt saknas beroendes på bristande
antal sökande och finsktalande personal.
Finskspråkig dagverksamhet drivs på Storängsgården en eftermiddag i veckan och besöks
av cirka 15 personer.
Äldrelots – som även tar emot samtal för beställning av Fixartjänst och
Frivilligverksamhet på finska – erbjuds under en timma per dag två dagar i veckan.
Utnyttjas inte i någon högre grad.

SFS 2009:724 18 §.
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap. 5 6§, Lag (2018:1369).
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•
•
•
•

Beställning av färdtjänst på finska erbjuds under en timma två dagar i veckan. Har inte
använts sedan starten för cirka två år sedan. Detta innebär ingen kostnad för kommun,
eftersom det är befintlig personal som kan ta samtalen vid sidan av sitt ordinarie arbete.
Möjligheten att ansöka om bistånd på finska saknas. Samtal pågår med Inera om
möjligheten att få översätta de ansökningsblanketterna som de äger.
Beslut meddelas inte på finska idag och överklagningsprocessen kan inte ske på finska.
Via äldrelotsen har det skapats en möjlighet att under vissa tider på veckan få en muntlig
kontakt med kommun på finska.

Långsiktiga- och delmål rörande äldreomsorg
”Att omsorgstagaren alltid ska få sina insatser utförda av finsktalande personal vid sociala
insatser och myndighetskontakter, samt att de som önskar detta ska få så många av sina
insatser tillgodosedda på finska som möjligt.” 35.
I enlighet med rapporten ska följande gälla i Finspångs kommun:
• att en finskspråkig del inom en svenskspråkig avdelning skapas i Finspång inom kort
• att man planerar för en helt finskspråkig avdelning på långsikt
• att finskspråkig dagverksamhet helt eller delvis startar snarast möjligt
• att möjligheten att ansöka om bistånd skapas på finska. Att beslut meddelas och
överklagningsprocessen kan ske på finska. Samt att under vissa tider på veckan muntlig
kontakt kan ske på finska.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande äldreomsorg
•
•
•

•

•
•
•
•

35

Kartlägga årligen nuvarande och kommande behov inom vård- och äldreomsorgen.
Vid utredning om plats i särskilt boende eller hemtjänst ska information ges om rätten till
äldreomsorg inom ramen för minoritetslagstiftningen.
Finskspråkig personal ska finnas, såvida brukarbehovet finns, tillgänglig dagligen på
avdelningen med finskspråkig inriktning. Efterlevnad samt nyttjande av språklig
kompetens följs upp av projektgrupp löpande och presenteras skriftligen i en årlig
sammanfattad utvärdering och återrapportering per den 30 oktober.
Enhetschef vid det aktuella boendet upprättar en plan för hur de äldre ska få del av finska
traditioner såsom språk, kultur och mathållning genom kommunens vård- och äldreomsorg.
Efterlevnad följs upp av projektgruppen löpande och presenteras skriftligen i en årlig
sammanfattad utvärdering och återrapportering per den 30 oktober.
Enhetschefen ska aktivt arbeta för att de boende kan se finska TV-program och lyssna på
finska radioprogram eller liknande program.
Införskaffa finsk litteratur och tidningar till äldreboende där behov finns.
Planera för en helt finskspråkig avdelning på långsikt, så att det vid aktualitet finns en klart
uttalad handlingsplan att följa.
Skapa bättre struktur och rutiner för en finskspråkig frivillig organisation inom den redan
idag befintliga frivillighets organisation, så att de kan besöka de finsktalande äldre i
hemmen eller i boenden för sällskap och olika aktiviteter såsom högläsning, spel och
samtal.

Ur åtgärdsplan - Äldreomsorg i Finspång som finskt förvaltningsområde, 2014-09-01
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•
•

•

•
•

•

Årligen kartlägga om det finns sverigefinnar inom kommunen som vill vara agera inom
frivilligverksamheten åt äldre sverigefinnar.
Äldrelotsverksamheten på finska ska kvalitetssäkras. Vid telefontiden ska det finnas
personal som har goda kunskaper i finska språket och är väl insatt i uppdraget som
äldrelots. Personen ska finnas tillgänglig för telefon på bestämda tider i ett avgränsat
arbetsrum där samtal kan föras utan risk för att sekretess bryts. Äldrelotsen ska även
medverkar vid upprättande av genomförandeplaner samt uppföljningar och hembesök av
exempelvis hemsjukvård och biståndshandläggare. Efterlevnad följs upp av projektgruppen
löpande och presenteras skriftligen i en årlig sammanfattad utvärdering och
återrapportering per den 30 oktober.
Finskspråkig öppen dagverksamhet en eftermiddag i veckan, med möjlighet att öka antalet
dagar utifrån behov. Efterlevnad följs upp av projektgruppen löpande och presenteras
skriftligen i en årlig sammanfattad utvärdering och återrapportering per den 30 oktober.
Samtliga enheter fortsätter kartlägga och tillvarata språkliga kompetenser och uppmuntra
till kompetensutveckling avseende finska språket.
I arbetet med att försäkra finskspråkig personal i inom äldreomsorgen bör en formulering
av en gemensam långsiktig strävan skapas. Att förflytta personal på frivilligbasis från
andra enheter bör övervägas. För att tillgodose behovet av finsktalande personal inom
organisationen bör det även vid varje rekrytering av personal framstå att Finspång är ett
finskt förvaltningsområde och att det är meriterande att behärska finska.
Finska ska finnas som valbar kompetens vid beställning av vikarier till enheterna inom
äldreomsorgen, varför även personalpoolen bör utvidga sin kartläggning av språkliga
kompetenser hos nya och befintliga vikarier.

Erbjudande om plats på avdelning för finsktalande brukare erbjuds i mån av plats och i
enlighet med kommunens övriga riktlinjer för verkställighet om särskilt boende. Intern flytt
mellan kommunens särskilda boenden till ledig lägenhet på aktuell avdelning är möjlig, om
plats ej omedelbart finns att tillgå vid bifall av beslut om plats på särskilt boende.

Förskola
När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet, ska kommunen
enligt erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller till
väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, samiska eller meänkieli 36. Dessutom ska
barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
främjas särskilt 37.
De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib och
det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken 38.
Flerspråkighet ska ses som en styrka. Forskning visar att inlärning och behärskning av två
eller flera språk skapar bättre förutsättningar att lära sig även andra språk. Grunden för barns
språkutveckling och den senare språkkompetensen och identiteten läggs i förskoleålder. Barn
och unga är därför en nyckelgrupp i arbetet med att trygga finskans ställning och fortlevnad.
36

Skollagen (2010:800), 8 kap. 12a §
Språklagen (2009:600), 4 §
38
Ibid., 7-8 §§
37
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En annan viktig aspekt är att även svenskspråkiga barn får möjlighet att bekanta sig med det
finska språket och kulturen. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras
kultur bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och
värderingar.

Situationen idag i Finspångs kommun
Dunderbackens förskola har en avdelning med finsk profil. Inga barn i Finspångs kommun
har sökt plats i den och därför står den finskspråkiga verksamheten stilla.
Finspångs kommun har informerat och på många andra sätt försökt få intresse för denna
finska avdelning, men utan resultat.

Långsiktiga- och delmål rörande förskola
Inom förskolan ska aktivt arbete bedrivas för att finskspråkiga barn och elever ska ges
möjlighet att bli eller förbli tvåspråkiga. En förutsättning för det är att föräldrarna är
informerade om barnens rättigheter, samt att modersmålslärare och förskolepersonal ska ha
god kompetens.
Personalen bör ges möjligheter och förutsättningar att arbeta med två eller flerspråkiga barn.
En annan förutsättning är god tillgång till litteratur och annat material som används i den
pedagogiska verksamheten samt annat material som stimulerar, vidareutvecklar personalens
pedagogiska möjligheter.
Finspångs kommun bör överväga om inte insatserna för finskspråkig
förskoleavdelning ska upphöra vid årsskiftet 2019/2020, om inte det då finns tydligt visat
intresse för verksamheten och tills att det i så fall uppstår.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande förskola

• Kartlägga språkkunskaperna bland förskolepersonalen.
• Kartlägga behov av finska inom förskoleverksamhet, finns behov ska barnen erbjudas
förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska.
• Beakta kunskaper i finska och övriga nationella minoritetsspråk vid nyrekryteringar och
kunskaper i nationella minoritetsspråk ska med fördel anges som en merit i platsannonser.
• Tydliggör förskoleverksamhetens mål gentemot minoriteterna.
• Verka för att finna lämpliga lärare och personal med goda kunskaper i finska och den
finska traditionen samt kulturen.
• Verksamheten bör innehålla inslag av den kultur och de traditioner som hör samman med
minoritetsspråken. Skapa finska miljöer i anslutning till förskolorna.
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Grundskola
Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i
grundskolan . För finska språken gäller att undervisning ska ske även om det bara finns en
enda elev, utan förkunskaper och även om språket inte används som det dagliga umgängesspråket i hemmet. Huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om
det finns en lämplig lärare 39.

Situationen idag i Finspångs kommun
Modersmålsundervisning efterfrågas av fyra barn varav två i grundskolan och två i gymnasiet.
Vårdnadshavare till ytterligare två barn har ansökt om modersmålsundervisning, men avböjt
erbjudandet då tiden kl. 15 har varit för sen för dem.
Finspångs kommun har idag en icke behörig lärare anställd som modersmålslärare i finska.
Det som har varit en stor prövning för kommunen är att hitta behörig personal och eftersom
det rör sig om så pass få timmar, få dem och stanna kvar.
Den som jobbar med modersmålsundervisning i finska idag, är den tredje på fem år, vilket
inte är det optimal för barnen. I och med att det har varit svårt, till gränsen till nästan omöjligt
att anställa någon vare sig behörig eller icke behörig lärare, har det även varit flera terminer
som kommunen inte har kunnat erbjuda någon undervisning i finska överhuvudtaget.

Långsiktiga- och delmål rörande modersmålsundervisning
inom grundskola
Finspångs kommun ska kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla elever som tillhör en
nationell minoritet. Finspångs kommun ska verka för att det finska språket och den finska
kulturen ska bli en naturlig del av skolverksamheten.

Övergripande riktlinjer/åtgärder rörande modersmålsundervisning inom grundskola
• Kartlägga nuvarande och kommande behov inom grundskolan och gymnasium, när det
gäller modersmålsundervisning på finska.
• I förebyggande syfte bör Finspångs kommun undersöka möjlighet till eventuell
fjärrundervisning eller möjlighet till samarbete med modersmålsundervisning i finska med
grannkommuner som till exempel Norrköpings kommun.
• Beakta kunskaper i finska vid nyrekryteringar, kunskaper i finska ska med fördel anges
som en merit i platsannonser.
• Kartlägga kompetens i finska i den befintliga lärarkåren.

39

Skolförordningen SFS 2011:185
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Personalutveckling
”Tillgången till personal med språk- och kulturkompetens är avgörande för det allmännas
möjlighet att efterleva de krav som ställs med anledning av de nationella minoriteternas
rättigheter. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor bör därför vara strategiskt och
långsiktigt. Det är utifrån detta syfte viktigt med goda utbildningsmöjligheter i de nationella
minoritetsspråken.”
Enligt regeringens proposition 40 betonas det mycket starkt om kommunernas skyldighet när
det gäller att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och att främja de
nationella minoriteternas språk och kultur.
En grundförutsättning för att detta ska kunna ske är att ansvariga tjänstemän är tillräckligt
insatta i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 41, kunskaper ska givetvis finnas
i övriga förvaltningar också.

Situationen idag i Finspångs kommun
En kartläggning om finskspråkig personal har utförts 2013/2014. Det skedde i första hand
genom annonsering via Intranätet och genom frivilligt svar. Inom särskilt boende gjordes
kartläggningen genom att Tiina Mauritzell som arbetar med finskt förvaltningsområdet
utförde personliga besök på de boenden där det fanns finskspråkig personal. Besökens syfte
var att informera om de rättigheter som de äldre har till verksamhet på finska, ta reda på
personalens vilja att prata finska med de äldre samt deras behov av eventuell
kompetensutbildning i finska språket.
Förvaltningsområdet för finska har i samarbete med Norrköpings kommun erbjudit tre
separata kurser i finska för vårdpersonal, kurserna har bestått av tre halvdagar i Norrköping.
Totalt fem ur personalen inom äldreomsorgen har deltagit i kurserna.

Långsiktiga- och delmål rörande personalutveckling
• Tillsäkra att kommunens personal är väl insatt i lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk 42 och om minoriteternas kultur, historia, språk samt om de lagstadgade
rättigheterna.
• Kartlägga vilken språkkompetens det finns inom de nationella minoritetsspråken bland
kommunanställda.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande
personalutveckling
• Informera all berörd personal inom kommunen om sverigefinnarnas rättigheter och om
kommunens skyldigheter.
• Beakta kunskaper i finska vid nyrekryteringar och att kunskaper i finska ska anges som en
merit i platsannonser.
• Ge personalen möjlighet till språkutbildning i finska.
40

Proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna
Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
42
Ibid.
41
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• Genomföra utbildningsinsatser, temadagar eller informationsmöten som syftar till att öka
kunskapen om sverigefinnarnas språk och kultur för kommunpersonal och allmänheten.
Särskilt bör personal inom barnomsorg, skola och äldreomsorg beaktas vid sådana insatser.
• Speciella utbildningsinsatser för chefer och nyckelpersoner inom förvaltningen.

Kultur
Kulturverksamhet fungerar ofta som en väg till ny kunskap och främjar dialog, inflytande och
skapande. Eftersom språket är en bärare av kulturen är det viktigt att på olika sätt främja
finska kulturyttringar.
Språklagen 43 anger att det allmänna har ett särskilt ansvar att främja de nationella
minoritetsspråken och att de nationella minoriteterna även i övrigt ska ha möjlighet att
utveckla sin kultur i Sverige. Särskild vikt ska läggas vid barns kulturella identitet och språk.

Situationen idag i Finspångs kommun
Under de fem åren som kommunen har varit finskt förvaltningsområde har det skett många
olika kulturella arrangemang på finska. Det har erbjudits:
• finska konserter och andra musikarrangemang
• finska biofilmer – både för barn och vuxna
• finsk teater – både på plats i Kulturhuset och via digital livesändning
• finska författarbesök
• finsk barnteater
• finsk utställning
• högtidsfester – Självständighetsdags-, jul-, morsdags och Sverigefinnarnas dagsfester.

Långsiktiga- och delmål rörande kultur
Den finska kulturen ska vara en naturlig del av kulturutbudet inom Finspångskommun.
Sverigefinnarnas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur ska främjas genom olika
kulturinsatser. Barns utveckling och kultur ska särskilt främjas.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande kultur

• Stimulera till kulturarrangemang med det finska språket i fokus, där det finska språket
synliggörs.
• Seminarium, föreläsningar och temadagar för allmänhet och kommunanställda, som rör det
finska språket och kulturen.
• Informationskvällar och föreläsningskvällar för den finska befolkningen och allmänheten.
• Film-, teater-, musik- och litteraturevenemang.
• Biblioteket och samordnaren ska löpande hålla koll på nyutgiven samisk litteratur för barn
och vuxna, som behöver köpas in.
• Skapa nya mötesplatser, språkarenor och stimulera aktiviteter som lyfter den finska
kulturen och språket.

43

Språklagen (2009:600)
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• Informera under årets gång om åtgärder och ta emot nya idéer och synpunkter genom att
bjuda in till öppet samrådsmöte för den finska befolkningen inom kommunen angående
språk, kultur med mera.

Revitalisering av det finska språket
”Att stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande innebär att de nationella
minoriteterna ska ges möjligheter att tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och
utveckla en egen kulturell identitet. De nationella minoriteterna ska kunna överföra sitt
minoritetsspråk och sin kultur till nästa generation. De nationella minoritetsspråken, som
utgör en del av det gemensamma kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande
språk i Sverige” 44.
De nationella minoritetsspråken har under lång tid tappat mark i Sverige. Allt färre talar
språken och finskan riskerar att helt försvinna. Majoritetsspråket dominerar i de allra flesta
sammanhang och minoritetsspråken utvecklas dåligt i nya termer m.m. Minoriteternas
språkfärdigheter blir allt sämre och samtidigt försämras möjligheten att föra språket vidare till
nästa generation. Den språkliga kedjan mellan generationerna blir allt sämre. Det gäller att
vända språkbytesprocessen och få igång revitalisering av de nationella minoritetsspråken.
Begreppet revitalisering innebär att åtgärder vidtas så att ett hotat språk kan börja återta mark,
bland annat genom att fler börjar tala det. Det kräver stora insatser från samhällets sida för att
höja språkets status och skapa ett mer språkbevarande klimat. Det är viktigt att minoriteterna
själva medverkar och är engagerad i revitaliseringsarbetet.

Situationen idag i Finspångs kommun
Finspångs kommun har anordnat kurser i finska språket sedan 2014. Målgruppen har varit
sverigefinnar i kommunen som har tappar det finska språket helt eller till en viss del. Med på
kursen har även varit kommunens personal utan rötter i Finland, men med viljan att kunna
prata finska i sin yrkesroll. Några av kursdeltagarna har varit medborgare vare sig koppling
till Finland eller kommun som arbetsgivare, men med intresse för att lära sig språket.
Denna kurs har varit vilandes under två perioder då det inte har funnits kursledare. Sedan
november 2018 är kursen igång igen.
Aktiviteter mot barn och unga har varit verkningslösa. Under dessa fem år som kommunen
har varit finskt förvaltningsområde har det gjorts försök med sagostunder, pusseltimmar,
barnteater, barnbio, musikkonserter för barn och utdelning av gratis bokpaket.
Resultatet har varit nedslående:
• Bio – två av tre föreställning var utan publik. Till den tredje kom fyra barn.
• Barnteater – inga barn var närvarande.
• Sagostunden – första gången två barn, andra gången ett barn, inga barn alls de
resterande cirka fem gångerna innan verksamheten lades ner.
• Pusseltimmar – efter cirka fem gånger utan deltagare lades verksamheten ned.
• Musikkonsert – första gången 2–3 barn, andra gången inga barn.
• Bokpaket har försökts att delas ut till barnfamiljer med finska rötter, endast två
familjer kontaktade kommunen och ville ha paketet.
44
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•
•

Språkpaket har försökt delas ut – ingen som har varit intresserad.
Språk-kollo för barnfamiljer - ett samarbete med Oxelösunds och Norrköpings
kommun - inga anmälningar från Finspångs kommun.

Långsiktiga- och delmål rörande revitalisering av det
finska språket

• Vända den negativa språkbytesprocessen och fortsätta försöket med revitalisering av
minoritetsspråket.
• Lokalisera barn och ungdomar som är intresserade av att ta del av det finska språket och
kulturen exempelvis via olika former av barn- och ungdomskultur.

Övergripande riktlinjer/åtgärder rörande revitalisering av
det finska språket
• Skapa finska språkarenor exempelvis språkkurser, språkcaféer med mera för sverigefinnar,
där hela familjer ska inkluderas.
• Anordna språkgrundkurs för kommunanställda och allmänheten.
• Ge stöd och bidrag för att främja olika språkinsatser.
• Kunskaper i finska ska ses som en merit i olika kommunala förvaltningar.

Ekonomiska resurser och finansiering
Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att
användas till de merkostnader som uppkommer i kommuner och landstiget med anledning av
de rättigheter som enskilda har enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 45
och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska, och ska
rymmas inom de riktade statsmedlen. För 2018 har Finspångs kommun erhållit
660 000 kronor inom riktade statsbidraget för användning av finska.

Uppföljning och rapportering
När det gäller kommunens arbete som helhet har Sametinget och Länsstyrelsen i
Stockholmregeringens uppdrag att följa upp kommunens tillämpning av lagen 46. En
standardiserad modell ska användas för alla förvaltningar. Finspångs kommun är skyldig att
årligen rapportera till Länsstyrelsen i Stockholm.

Situationen idag i Finspångs kommun
Finspångs kommun har varje under sedan 2013 använt hela beloppet utan att överskrida den.
Största delen av pengarna har gått till samordning, där bland annat kostnaden för lönen för
den tjänstemannen som ansvarat för arbetet med finskt förvaltningsområdet ligger. Näst
största posten har varit för aktiviteter kring språk och kultur och den tredje största kostnaden
ligger inom området äldreomsorg, där personalkostnaden för träffpunkten och Äldrelotsen
ligger.

45
46

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2, 11, 12 §§
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Övergripande riktlinjer rörande uppföljning och
rapportering
Varje berörd kommunal sektor ska rapportera till ansvarig för arbetet av finskt
förvaltningsområde
• om det fortgående arbetet samt föreslår förändringar vid behov
• om behovet av finskspråkiga insatser samt genomförda insatser i verksamheten.
Ansvarig för arbetet med finskt förvaltningsområde ska årligen rapportera till Länsstyrelsen i
Stockholm
• om hur mycket och till vad stadsbidraget har används till.
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Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023
Sammanfattning
Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som
har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har
uppföljningsansvar enligt 20 §”.
Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts:


Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi
för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158)



Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk



En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)



Språklag (2009:600)



Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk



Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldreomsorgen – antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 §



Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt
förvaltningsområde



Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt
förvaltningsområde.

Förvaltningen har haft samråd om handlingsplan med de finska representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg.
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt
förvaltningsområde i Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt
verktyg i det dagliga arbetet med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka
sverigefinnarnas ställning. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål,
riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa mål.
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i
samband med årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i
Stockholm. Som stöd för uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen
används bland annat de verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis
medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

60 (59)

I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har förvaltningen
valt att arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär
att planen omfattar riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som
omfattas av ”Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.
Planen behandlar följande områden:

äldreomsorg

förskola

modersmål

kultur och fritid

språkrevitalisering

personalutveckling och utbildning

information
myndighetsutövning.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 i
Finspångs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Peter Kindblom

2017-11-24
Dnr KS.2017.0918

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens
byaråd genom Angelica Forsström, Bengt-Erik Jakobsson och Ingvar Pettersson,
angående önskemål om utökning av räddningstjänstpersonal i ytterområdena av
kommunen och en neddragning av personal i tätorten.
Kommentarer till förslaget
Förslaget som inkommit är både kreativt och konstruktivt. Kommunens
räddningstjänst gör en risk och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån Lag om skydd
mot olyckor, länsstyrelsen utför tillsyn mot kommunen för att kontrollera att
RSA arbetet stämmer överens med verkligenheten, samt att kommunen har rätt
förmåga utifrån vad RSA arbetet visar. Länsstyrelsens bedömning är att den
förmåga som finns idag är en godkänd nivå men kan bli bättre.
Den 11/10 2018 så träffades representanter från politiken och tjänstepersoner,
författarna till förslaget. Vi fick då möjlighet att lyssna på förslaget och föra en
dialog om förslaget, räddningsenheten kommer under våren att jobba med
framtagande av ett nytt handlingsprogram och en ny RSA, vi kom överens om att
räddningsenheten ska kontakta samverkansgruppen, för en ny dialog när ett
resultat börjar bli färdigt.
Förslag till beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela Angelica Forsström, Bengt-Erik Jakobsson och Ingvar
Pettersson beslutet

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Dnr: KS.2017.0918

6 (59)

Svar på medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens byaråd
angående önskemål om utökning av räddningstjänstpersonal i ytterområdena av
kommunen och en neddragning av personal i tätorten.
Kommentarer till förslaget
Förslaget som inkommit är både kreativt och konstruktivt. Kommunens
räddningstjänst gör en risk och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån Lag om skydd mot
olyckor, länsstyrelsen utför tillsyn mot kommunen för att kontrollera att RSA
arbetet stämmer överens med verkligenheten, samt att kommunen har rätt förmåga
utifrån vad RSA arbetet visar. Länsstyrelsens bedömning är att den förmåga som
finns idag är en godkänd nivå men kan bli bättre.
Den 11/10 2018 så träffades representanter från politiken och tjänstepersoner,
författarna till förslaget. Vi fick då möjlighet att lyssna på förslaget och föra en
dialog om förslaget, räddningsenheten kommer under våren att jobba med
framtagande av ett nytt handlingsprogram och en ny RSA, vi kom överens om att
räddningsenheten ska kontakta samverkansgruppen, för en ny dialog när ett resultat
börjar bli färdigt.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställarna beslutet

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag gällande Räddningstjänsten i Finspångs kommun.

Boende utanför en radie på 10 minuter från Finspångs tätort känner en stor otrygghet
gällande kommunens räddningstjänst, därför upprättas detta förslag.
Samverkansgruppen för kommunens olika Byaråd har vid flera tillfällen försökt att få till en
dialog/träff med kommunens företrädare, tyvärr har gruppen, trots löfte, ej erhållit någon
återkoppling som mynnat ut i ett möte med ansvariga politiker.
Samverkansgruppen kämpar vidare och har bla tittat på kommuner med jämförbar
folkmängd och yta, exempelvis Östhammars Räddningstjänst där man mixar hel och deltid
innehållande 6 enheter om tillsammans 21 brandmän/dygn till en kostnad av ca kr21,500`.
(2014)
Finspång har till en kostnad av ca 24,500` (2014) innehållande 3 enheter om tillsammans 13
brandmän/dygn enligt följande:
Finspångs

Brandstation Räddningschef IB
Heltid 1+4---1,5 min

1 pers
Deltid RIB 0+3---6 min

8

Rejmyre

Brandstation

Deltid FIP 1+1---1,5 min 2

Hällestad

-----------------

Deltid FIP 1+1---1,5 min 2
S:a 13 pers

Samverkansgruppens ingångsförslag är en dygnsbemanning i kommunen på 19
brandmän/kvinnor enligt följande:
Räddningschef

1 pers

Finspång Brandstation

Heltid 1+1---1,5 min

Deltid RIB 0+4---6 min

6

Rejmyre Brandstation

Deltid 1 FIP---1,5 min

Deltid RIB 0+4---6 min

5

Hällestad Brandstation

Deltid 1 FIP---1,5 min

Deltid RIB 0+4---6 min

5

Regna/Igelfors

Deltid 2 FIP---1,5 min

--------------------------

2
S:a

19 pers
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Rekrytering av deltidspersonal kräver ofta lite extra engagemang från arbetsgivaren, dvs
kommunen, här kan man tänka sig att gå utanför gamla givna ramar.
Vi har diskuterat rekrytering inom kommunens personal, såsom vård, skola och omsorg. Vi
ser gärna att man skapar bra förutsättningar så att fler kvinnor skall kunna anställas i
Räddningstjänsten.

Samverkansgruppen för kommunens byaråd genom:

Angelica Forsström
Bogetorps Gård 1

070 3636902
610 12 Hällestad

Bengt-Erik Jakobsson
Degelvägen 4

Ingvar Pettersson
Sliparevägen 6

bogetorp1@hotmail.com

070 6514851

bengt-erik.jacobsson@speedmail.se

610 14 Rejmyre

070 3215701

ingvar.o.pettersson@gmail.com

610 14 Rejmyre
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Körtider i minuter enligt Eniro.

Från:

Finsp

Hällst

Hjortkv.

Till:

Grytgöl

25

12

22

”

Ljusfhammar

24

9

17

”

Igelfors

26

23

-

”

Hällestad

18

-

-

Finsp

Rejm

Vingå

Katrh

Från:
Till:

Hävla

38

14

26

33

”

Bränntorp

39

18

36

29

”

Rejmyre

24

-

-

-
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
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2017-§ 154

Dnr: KS.2017.0918

22 (22)

Nytt medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Sammanfattning
Ett medborarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens byaråd
angående förändring av räddningstjänsten på Finspångs landsbygd.
Förslagsställarna framför att förslaget har upprättats för att boende utanför en radie
på 10 minuter från Finspångs tätort känner stor otrygghet gällande kommunens
räddningstjänst.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2017.0918

70 (70)

Svar på Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens byaråd
angående önskemål om utökning av räddningstjänstpersonal i ytterområdena av
kommunen och en neddragning av personal i tätorten.
Kommentarer till förslaget
Förslaget som inkommit är både kreativt och konstruktivt. Kommunens
räddningstjänst gör en risk och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån Lag om skydd mot
olyckor, länsstyrelsen utför tillsyn mot kommunen för att kontrollera att RSA
arbetet stämmer överens med verkligenheten, samt att kommunen har rätt förmåga
utifrån vad RSA arbetet visar. Länsstyrelsens bedömning är att den förmåga som
finns idag är en godkänd nivå men kan bli bättre.
Den 11/10 2018 så träffades representanter från politiken och tjänstepersoner,
författarna till förslaget. Vi fick då möjlighet att lyssna på förslaget och föra en
dialog om förslaget, räddningsenheten kommer under våren att jobba med
framtagande av ett nytt handlingsprogram och en ny RSA, vi kom överens om att
räddningsenheten ska kontakta samverkansgruppen, för en ny dialog när ett resultat
börjar bli färdigt.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställarna beslutet

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Marika Sjödin

2019-03-27
Dnr KS.2018.0593

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park
Sammanfattning
Den 22 maj 2018 inkom ett medborgarförslag från Weine Sivertsson angående
önskan om att kommunen ska anlägga en hundrastgård i gamla folkets park vid
Ekmans väg.
Telefonkontakt togs med förslagsställaren den 27 mars 2019 och det framkom då
att önskemålet om hundrastgård inte begränsas till Folkets park utan att det finns
flera andra tänkbara platser. Det viktigaste är att det anläggs en hundrastgård.
Finspångs kommun har tidigare tagit beslut (kommunfullmäktige 2018-02-28)
om bifall för önskemål om kommunala hundrastgårdar under förutsättning att en
ideell förening tar på sig skötselansvaret. I samma beslut fick kommunstyrelsen i
uppdrag att undersöka om någon ideell förening vill sköta en hundrastgård och
att om så är fallet utreda placering, investerings- och driftskostnader samt ta fram
ett samarbetsavtal.
För närvarande pågår utredning och sökande efter någon ideell förening som är
intresserad av att ansvara för drift och skötsel av en hundrastgård men hittills har
ingen sådan förening anmält intresse.
Utifrån ovanstående har kommunen ett pågående uppdrag att utreda
förutsättningarna för anordnande av en hundrastgård.
Förslag till beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Svar på medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park
Sammanfattning
Den 22 maj 2018 inkom ett medborgarförslag angående önskan om att kommunen
ska anlägga en hundrastgård i gamla folkets park vid Ekmans väg.
Telefonkontakt togs med förslagsställaren den 27 mars 2019 och det framkom då
att önskemålet om hundrastgård inte begränsas till Folkets park utan att det finns
flera andra tänkbara platser. Det viktigaste är att det anläggs en hundrastgård.
Finspångs kommun har tidigare tagit beslut (kommunfullmäktige 2018-02-28) om
bifall för önskemål om kommunala hundrastgårdar under förutsättning att en ideell
förening tar på sig skötselansvaret. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag
att undersöka om någon ideell förening vill sköta en hundrastgård och att om så är
fallet utreda placering, investerings- och driftskostnader samt ta fram ett
samarbetsavtal.
För närvarande pågår utredning och sökande efter någon ideell förening som är
intresserad av att ansvara för drift och skötsel av en hundrastgård men hittills har
ingen sådan förening anmält intresse.
Utifrån ovanstående har kommunen ett pågående uppdrag att utreda
förutsättningarna för anordnande av en hundrastgård.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Nytt medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park
Sammanfattning
Weine Sivertsson skriver förljande i sitt förslag:
”Jag vill föreslå att man hägnar in ett område på före detta
folketsparksområdet vid Ekmans väg för att skapa en hundrastgård.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-05-06
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Dnr: KS.2018.0593

70 (70)

Svar på medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park
Sammanfattning
Den 22 maj 2018 inkom ett medborgarförslag angående önskan om att kommunen
ska anlägga en hundrastgård i gamla folkets park vid Ekmans väg.
Telefonkontakt togs med förslagsställaren den 27 mars 2019 och det framkom då
att önskemålet om hundrastgård inte begränsas till Folkets park utan att det finns
flera andra tänkbara platser. Det viktigaste är att det anläggs en hundrastgård.
Finspångs kommun har tidigare tagit beslut (kommunfullmäktige 2018-02-28) om
bifall för önskemål om kommunala hundrastgårdar under förutsättning att en ideell
förening tar på sig skötselansvaret. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag
att undersöka om någon ideell förening vill sköta en hundrastgård och att om så är
fallet utreda placering, investerings- och driftskostnader samt ta fram ett
samarbetsavtal.
För närvarande pågår utredning och sökande efter någon ideell förening som är
intresserad av att ansvara för drift och skötsel av en hundrastgård men hittills har
ingen sådan förening anmält intresse.
Utifrån ovanstående har kommunen ett pågående uppdrag att utreda
förutsättningarna för anordnande av en hundrastgård.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Jane Hjelmqvist

2019-04-08
Dnr KS.2018.0821

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång
Sammanfattning
Den 6 augusti lämnades en motion till kommunfullmäktige som återaktualiserar
frågan om tankningsställe för biogas i Finspångs kommun.
Anledning att åter lyfta frågan som har utretts under åren 2013–2015 var
möjligheten att söka investeringsstöd genom anslaget för klimatklivet.
Klimatklivet administrerats av Naturvårdsverket. Etablering av tankstationer för
biogas har tidigare fått stöd genom klimatklivet och ett antal mindre kommuner i
västra Sverige har etablerat varsin tankstation. Då riksdagens efterföljande
budget inte innehöll medel till nya satsningar för klimatklivet har det sedan
november 2018 inte varit möjligt att ansöka om medel.
I årets vårbudget har åter medel, 750 miljoner, avsatts till klimatklivet. En ny
förordning som reglerar kriterier för ansökningar är under framtagande.
Understödjande av biogas kommer att stimuleras i någon form, men huruvida de
nya kriterierna möjliggör stöd för etablering av tankstationer för biogas är ännu
oklart.
Under året har en dialog inletts med det tre företag som idag etablerar
tankstationer för biogas i Sverige: Svensk Biogas, BRC Sweden och Fortum.
Fortsatt beredning pågår med det tillfrågade företagen under våren. Genom
kommunens infasning till fossilfritt bränsle bidrar vi till en ökad volym och
förbättrade marknadsmöjligheter för biogas.
Dialog har även inletts med Östgötatrafiken för att utreda eventuell
sametablering av en långsam tankningsstation för biogasbussar.
Kombinationen av en ökad marknad samt möjligheten till bidrag ger oss
förbättrade förutsättningar för sametablering av en biogastank i närtid.
Förslag till beslut
1. Att bifalla ambitionen att fortsatt verka för att ett tankningsställe för
biogas etableras inom Finspångs kommun
2. Att förvaltningen fortsätter bevaka utfallet av den nya förordningen för
klimatklivet
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3. Att förvaltningen ges uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut
när ovan beskrivna beredning färdigställts.
4. Att motionen därmed anses besvarad

288

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

2019-§ 207

Dnr: KS.2018.0821

6 (59)

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång
Sammanfattning
Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
som återaktualiserar frågan om tankningsställe för biogas i Finspångs kommun.
Anledning att åter lyfta frågan som har utretts under åren 2013–2015 var
möjligheten att söka investeringsstöd genom anslaget för klimatklivet. Klimatklivet
administrerats av Naturvårdsverket. Etablering av tankstationer för biogas har
tidigare fått stöd genom klimatklivet och ett antal mindre kommuner i västra Sverige
har etablerat varsin tankstation. Då riksdagens efterföljande budget inte innehöll
medel till nya satsningar för klimatklivet har det sedan november 2018 inte varit
möjligt att ansöka om medel.
I årets vårbudget har åter medel, 750 miljoner, avsatts till klimatklivet. En ny
förordning som reglerar kriterier för ansökningar är under framtagande.
Understödjande av biogas kommer att stimuleras i någon form, men huruvida de
nya kriterierna möjliggör stöd för etablering av tankstationer för biogas är ännu
oklart.
Under året har en dialog inletts med det tre företag som idag etablerar tankstationer
för biogas i Sverige: Svensk Biogas, BRC Sweden och Fortum. Fortsatt beredning
pågår med det tillfrågade företagen under våren. Genom kommunens infasning till
fossilfritt bränsle bidrar vi till en ökad volym och förbättrade marknadsmöjligheter
för biogas.
Dialog har även inletts med Östgötatrafiken för att utreda eventuell sametablering
av en långsam tankningsstation för biogasbussar.
Kombinationen av en ökad marknad samt möjligheten till bidrag ger oss förbättrade
förutsättningar för sametablering av en biogastank i närtid.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bifalla ambitionen att fortsatt verka för att ett tankningsställe för biogas
etableras inom Finspångs kommun
2. Att förvaltningen fortsätter bevaka utfallet av den nya förordningen för
klimatklivet
3. Att förvaltningen ges uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut när
ovan beskrivna beredning färdigställts
4. Att med detta anse motionen besvarad
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-§ 120

Dnr: KS.2018.0821

13 (21)

Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för bio-gas i
Finspång
Sammanfattning
Centerpartiets fullmäktigegrupp har genom gruppledare Hugo Andersson (C)
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om tankningsställe för bio-gas i
Finspång.
Centerpartiet framför att för några år sedan utreddes frågan om tankningsställe för
bio-gas i Finspång och investeringsmedel fanns avsatta i budgeten. Av olika skäl så
blev det bara planer och frågan avfördes från dagordningen. Nu finns det anledning
att åter aktualisera denna fråga. Nationella och kommunala beslut innebär att vi ska
arbeta för en avveckling av fossila drivmedel och i stället använda drivmedel som
kommer från förnyelsebara källor. Anledningen till att Centerpartiet åter lyfter
denna fråga är att det nu finns möjlighet till statsbidrag för denna typ av investering.
Centerpartiet anser att kommunen tillsammans med en privat aktör bör lämna in en
ansökan om stöd för att bygga ett tankningsställe för bio-gas. Naturvårdsverket har
ett projekt som benämns Klimatklivet och där är det möjligt att söka
investeringsstöd till ”klimatsmarta” åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på
lokal nivå. Dessa investeringsmedel har använts av andra kommuner som
tillsammans med privata aktörer har byggt tankningsställen för biogas.
Centerpartiet föreslår
att Finspångs kommun åter aktualiserar frågan om ett tankningsställe för bio-gas i
kommunen.
att ansökan till Naturvårdsverket inlämnas tillsammans med en privat aktör.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter
till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 187

Dnr: KS.2018.0821

70 (70)

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång
Sammanfattning
Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
som återaktualiserar frågan om tankningsställe för biogas i Finspångs kommun.
Anledning att åter lyfta frågan som har utretts under åren 2013–2015 var
möjligheten att söka investeringsstöd genom anslaget för klimatklivet. Klimatklivet
administrerats av Naturvårdsverket. Etablering av tankstationer för biogas har
tidigare fått stöd genom klimatklivet och ett antal mindre kommuner i västra Sverige
har etablerat varsin tankstation. Då riksdagens efterföljande budget inte innehöll
medel till nya satsningar för klimatklivet har det sedan november 2018 inte varit
möjligt att ansöka om medel.
I årets vårbudget har åter medel, 750 miljoner, avsatts till klimatklivet. En ny
förordning som reglerar kriterier för ansökningar är under framtagande.
Understödjande av biogas kommer att stimuleras i någon form, men huruvida de
nya kriterierna möjliggör stöd för etablering av tankstationer för biogas är ännu
oklart.
Under året har en dialog inletts med det tre företag som idag etablerar tankstationer
för biogas i Sverige: Svensk Biogas, BRC Sweden och Fortum. Fortsatt beredning
pågår med det tillfrågade företagen under våren. Genom kommunens infasning till
fossilfritt bränsle bidrar vi till en ökad volym och förbättrade marknadsmöjligheter
för biogas.
Dialog har även inletts med Östgötatrafiken för att utreda eventuell sametablering
av en långsam tankningsstation för biogasbussar.
Kombinationen av en ökad marknad samt möjligheten till bidrag ger oss förbättrade
förutsättningar för sametablering av en biogastank i närtid.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bifalla ambitionen att fortsatt verka för att ett tankningsställe för biogas
etableras inom Finspångs kommun
2. Att förvaltningen fortsätter bevaka utfallet av den nya förordningen för
klimatklivet
3. Att förvaltningen ges uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut när
ovan beskrivna beredning färdigställts
4. Att med detta anse motionen besvarad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förbättra framkomligheten till
ungdomsmottagningen som idag bara har två timmars telefontid/vecka. Förslaget är
att man kan lämna sitt namn och telefonnummer så att man kan bli uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad telefontid
Kontakt med förslagsställaren
Handläggare har sökt medborgaren för att ta reda på vilken funktion på
ungdomshälsan som man inte upplevt sig kunna komma i kontakt med då
ungdomshälsan är ett samarbete mellan kommunen och regionen som i samarbetet
ansvarar för olika områden. Kommunen tillhandahåller kurator och ansvarar för
kontaktmöjligheterna till dem. Regionen ansvarar för barnmorskornas tillgänglighet.
Den kontaktuppgift medborgaren lämnat är en mejladress. Handläggare har vid två
tillfällen skickat mejl med önskan om kontakt. 3 april och 8 april. Medborgaren har
inte återkommit.
Handläggning av ärendet
Handläggare har inhämtat information om öppettider på ungdomshälsan från
gruppchef på familjeteamet och familjerätten som ansvarar för kommunens del i
ungdomshälsan.
Telefontider till barnmorska och barnmorskornas tillgänglighet kan kommun inte
svara på det då det är Regionen som ansvarar för dem. Det går alltid att maila dem
på: UngdomshalsanKkFinspangBkc@regionostergotland.se
Ungdomshälsan i Finspång är öppen måndagar 9:30-18 och torsdagar 8-16:30 med
möjlighet för drop-in besök mellan kl 15-16 båda dagarna.
När det gäller kontakt med kuratorerna så finns de tillgängliga på våra öppettider.
Är de upptagna i samtal går det alltid att lämna ett meddelande på telefonsvararen
så återkommer de inom kort. Eller så kan man maila in till deras brevlåda:
ungdomshalsan@finspang.se
Förslag till beslut
1. Att anse förslaget besvarat.
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2. Att meddela förslagsställaren beslutet

2019-04-11
Märta Eliasson
Utvecklingsstrateg

Annica Ottosson
Socialchef
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Svar på medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förbättra framkomligheten till
ungdomsmottagningen som idag bara har två timmars telefontid/vecka. Förslaget är
att man kan lämna sitt namn och telefonnummer så att man kan bli uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad telefontid.
Kontakt med förslagsställaren
Handläggare har sökt medborgaren för att ta reda på vilken funktion på
ungdomshälsan som man inte upplevt sig kunna komma i kontakt med då
ungdomshälsan är ett samarbete mellan kommunen och regionen som i samarbetet
ansvarar för olika områden. Kommunen tillhandahåller kurator och ansvarar för
kontaktmöjligheterna till dem. Regionen ansvarar för barnmorskornas tillgänglighet.
Den kontaktuppgift medborgaren lämnat är en mejladress. Handläggare har vid två
tillfällen skickat mejl med önskan om kontakt. Medborgaren har inte återkommit.
Handläggning av ärendet
Handläggare har inhämtat information om öppettider på ungdomshälsan från
gruppchef på familjeteamet och familjerätten som ansvarar för kommunens del i
ungdomshälsan.
Telefontider till barnmorska och barnmorskornas tillgänglighet kan kommun inte
svara på det då det är Regionen som ansvarar för dem. Det går alltid att maila dem
på: UngdomshalsanKkFinspangBkc@regionostergotland.se
Ungdomshälsan i Finspång är öppen måndagar 9:30-18 och torsdagar 8-16:30 med
möjlighet för drop-in besök mellan kl 15-16 båda dagarna.
När det gäller kontakt med kuratorerna så finns de tillgängliga på våra öppettider.
Är de upptagna i samtal går det alltid att lämna ett meddelande på telefonsvararen
så återkommer de inom kort. Eller så kan man maila in till deras brevlåda:
ungdomshalsan@finspang.se
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Att anse förslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Stenman Lotta <Lotta.Stenman@regionostergotland.se>
den 6 februari 2019 12:14
Finspångs Kommun
Medborgarförslag: förbättrad framkomlighet till ungdomshälsan

Hej!
Nu har jag som arbetskamrat, mamma och medmänniska fått till mig att det är nästan omöjligt att nå
fram till Ungdomsmottagningen via telefon då man endast har telefontid på 1 timma vid två tillfällen
i veckan, det vill säga 2 timmar sammanlagt/vecka.
Förslag: att man kan lämna sitt namn, telefonnummer och att man istället blir uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid. Alternativt utökad-förlängd telefontid för våra ungdomar 
Med vänlig hälsning
Lotta Stenman
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-02-27

2019-§ 38

Dnr: KS.2019.0180

22 (26)

Nytt medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag om att förbättra
framkomligheten till ungdomsmottagningen som idag bara har 2 timmars telefontid
per vecka. Förslaget är att man kan lämna in sitt namn och telefonnummer så att
man kan bli uppringd av en sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad
telefontid.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-§ 184

Dnr: KS.2019.0180

70 (70)

Svar på medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förbättra framkomligheten till
ungdomsmottagningen som idag bara har två timmars telefontid/vecka. Förslaget är
att man kan lämna sitt namn och telefonnummer så att man kan bli uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad telefontid
Kontakt med förslagsställaren
Handläggare har sökt medborgaren för att ta reda på vilken funktion på
ungdomshälsan som man inte upplevt sig kunna komma i kontakt med då
ungdomshälsan är ett samarbete mellan kommunen och regionen som i samarbetet
ansvarar för olika områden. Kommunen tillhandahåller kurator och ansvarar för
kontaktmöjligheterna till dem. Regionen ansvarar för barnmorskornas tillgänglighet.
Den kontaktuppgift medborgaren lämnat är en mejladress. Handläggare har vid två
tillfällen skickat mejl med önskan om kontakt. 3 april och 8 april. Medborgaren har
inte återkommit.
Handläggning av ärendet
Handläggare har inhämtat information om öppettider på ungdomshälsan från
gruppchef på familjeteamet och familjerätten som ansvarar för kommunens del i
ungdomshälsan.
Telefontider till barnmorska och barnmorskornas tillgänglighet kan kommun inte
svara på det då det är Regionen som ansvarar för dem. Det går alltid att maila dem
på: UngdomshalsanKkFinspangBkc@regionostergotland.se
Ungdomshälsan i Finspång är öppen måndagar 9:30-18 och torsdagar 8-16:30 med
möjlighet för drop-in besök mellan kl 15-16 båda dagarna.
När det gäller kontakt med kuratorerna så finns de tillgängliga på våra öppettider.
Är de upptagna i samtal går det alltid att lämna ett meddelande på telefonsvararen
så återkommer de inom kort. Eller så kan man maila in till deras brevlåda:
ungdomshalsan@finspang.se
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Att anse förslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är bristfällig,
att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs utveckling, att det inte
finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas och att det inte söks externa
medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i Finspångs
kommun:
 Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna.


Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete via
EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att fler
medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i kommunfullmäktige

Handläggning av ärendet
En utveckling av vänortsarbetet bör kopplas till den strategi som finns för
kommunens internationella arbete.
Den internationella strategin skulle därigenom kunna revideras utifrån ett par av
motionens punkter, framförallt utifrån motionärens förslag att vänortsarbetet bör
vidgas, förnyas, främja demokratisk delaktighet samt involvera skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna. Den internationella strategin bör även revideras utifrån
Finspångs kommuns arbete med Agenda 2030. Sedan strategin skrevs för två år sedan
har det hänt mycket i kommunens arbete med de globala målen inom Agenda 2030.
Av de fem vänorter som Finspångs kommun officiellt sett har någon form av
avsiktsförklaring med, är det tre stycken som kommunen har återkommande
kontakt med, och det är Yvoir, Salaspils och Finsterwalde som nämns i motionen.
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Att ta bort någon av dessa vänorter och/eller lägga de framtida besöken på is vore
olyckligt. Istället borde kommunen arbeta med att utveckla – och dra nytta av - de
goda relationer som finns just nu. Exempelvis har Finspångs kommun under 2017
och 2018 utvecklat ett utbyte mellan kultursektorerna hos både Salaspils och
Finsterwalde och tagit med ungdomar som läser franska på gymnasiet till Yvoir för
att de ska få möjlighet att öva på språket. Under 2019 ingår Finspångs kommun
som nordisk partner till Salaspils som är med i ett projekt för att utveckla sin
offentliga administration.
Då det finns extern finansiering som skulle bidra med ekonomiskt stöd till våra
vänortsutbyten bör dessa utlysningar tittas på för att eventuellt sökas. Den externa
finansieringen skulle kunna sökas och därigenom bli ett komplement till den
ordinarie budgeterade kostnaden för vänortsbesöken. Extern finansiering bör sökas
i den mån det finns utlysningar vars ambitioner och syften överensstämmer med
vänortsbesökets karaktär och innehåll. Det som bör uppmärksammas är den
administration som det innebär att söka EU-pengar. Både i ansökningsförfarandet
och i projektadministration.
De som representerar Finspångs kommun vid vänortsbesöken är de som avses i
inbjudan eller som fullmäktiges presidium vill ha med sig utifrån resans
ändamålsenlighet och temat på vänortsutbytet. Det är även viktigt att utifrån
vänortsutbyten arbeta med verksamhetsutveckling, vilket ytterligare förstärker idéen
om att vänortsutbytets karaktär avgör representation.
Möjligheten att ingå ett kommunalt partnerskap med en annan ort i världen är
någonting som borde utredas ytterligare, men konsekvensen av att ingå ett
kommunalt partnerskap kanske går i motsatt riktning mot motionärens uttryckta
önskan om att minska antalet vänorter.
En återrapportering till kommunfullmäktige förfaller rimligt och bör kunna
genomföras efter varje vänortsutbyte och i anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträden. Antingen som en delgivning eller annan skriftlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens
internationella strategi med fokus på avsnitten om vänortsutbyten och
Agenda 2030
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en policy för representation
vid vänortsbesök
3. Att vänortsutbyten återrapporteras till kommunfullmäktige
4. Att med detta anse motionen besvarad
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Svar på motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är
bristfällig, att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs
utveckling, att det inte finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas
och att det inte söks externa medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i
Finspångs kommun:
 Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna.


Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete
via EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att
fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i kommunfullmäktige

Handläggning av ärendet
En utveckling av vänortsarbetet bör kopplas till den strategi som finns för
kommunens internationella arbete.
Den internationella strategin skulle därigenom kunna revideras utifrån ett par av
motionens punkter, framförallt utifrån motionärens förslag att vänortsarbetet bör
vidgas, förnyas, främja demokratisk delaktighet samt involvera skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna. Den internationella strategin bör även revideras utifrån
Finspångs kommuns arbete med Agenda 2030. Sedan strategin skrevs för två år sedan
har det hänt mycket i kommunens arbete med de globala målen inom Agenda 2030.
Av de fem vänorter som Finspångs kommun officiellt sett har någon form av
avsiktsförklaring med, är det tre stycken som kommunen har återkommande
kontakt med, och det är Yvoir, Salaspils och Finsterwalde som nämns i motionen.
Att ta bort någon av dessa vänorter och/eller lägga de framtida besöken på is vore
olyckligt. Istället borde kommunen arbeta med att utveckla – och dra nytta av - de
goda relationer som finns just nu. Exempelvis har Finspångs kommun under 2017
och 2018 utvecklat ett utbyte mellan kultursektorerna hos både Salaspils och
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Finsterwalde och tagit med ungdomar som läser franska på gymnasiet till Yvoir för
att de ska få möjlighet att öva på språket. Under 2019 ingår Finspångs kommun
som nordisk partner till Salaspils som är med i ett projekt för att utveckla sin
offentliga administration.
Då det finns extern finansiering som skulle bidra med ekonomiskt stöd till våra
vänortsutbyten bör dessa utlysningar tittas på för att eventuellt sökas. Den externa
finansieringen skulle kunna sökas och därigenom bli ett komplement till den
ordinarie budgeterade kostnaden för vänortsbesöken. Extern finansiering bör sökas
i den mån det finns utlysningar vars ambitioner och syften överensstämmer med
vänortsbesökets karaktär och innehåll. Det som bör uppmärksammas är den
administration som det innebär att söka EU-pengar. Både i ansökningsförfarandet
och i projektadministration.
De som representerar Finspångs kommun vid vänortsbesöken är de som avses i
inbjudan eller som fullmäktiges presidium vill ha med sig utifrån resans
ändamålsenlighet och temat på vänortsutbytet. Det är även viktigt att utifrån
vänortsutbyten arbeta med verksamhetsutveckling, vilket ytterligare förstärker idéen
om att vänortsutbytets karaktär avgör representation.
Möjligheten att ingå ett kommunalt partnerskap med en annan ort i världen är
någonting som borde utredas ytterligare, men konsekvensen av att ingå ett
kommunalt partnerskap kanske går i motsatt riktning mot motionärens uttryckta
önskan om att minska antalet vänorter.
En återrapportering till kommunfullmäktige förfaller rimligt och bör kunna
genomföras efter varje vänortsutbyte och i anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträden. Antingen som en delgivning eller annan skriftlig information.
Yrkande
Stefan Carlsson (V) anser att de att-satser som föreligger i förslaget till beslut är
alltför allmänt hållna. Stefan Carlsson yrkar att att-sats 1 ändras så att revideringen
av kommunens internationella strategi gäller strategin i sin helhet, då den inte varit
föremål för uppföljning. Vidare yrkar Stefan Carlsson att att-sats 3, angående
återrapportering till kommunfullmäktige, formuleras skriftligt på ett tydligt sätt så
att fullmäktige får kännedom om besökens syfte, genomförande och nytta för
Finspångs kommun. Stefan Carlsson yrkar även på ytterligare en att-sats som gäller
en omprövning av antalet vänorter.
Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) förslag.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
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Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S)
yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens internationella
strategi med fokus på avsnitten om vänortsutbyten och Agenda 2030
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en policy för representation vid
vänortsbesök
3. Att vänortsutbyten återrapporteras till kommunfullmäktige
4. Att med detta anse motionen besvarad

-----
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Främja delaktighet i vänortsarbetet
2019-02-14
Finspångs kommun har idag sex vänorter. Många orter av Finspångs storlek har
betydligt färre vänorter. Under åren 2015-2018 har genomförts fem resor till tre av våra
vänorter; Finsterwalde/Tyskland, Yvoir/Belgien och Salapils/Lettland.
Dokumentationen kring syften med besöken är bristfällig, och det framgår inte på vilket
sätt besöken bidragit till Finspångs utveckling eller medborgares lärande. Det framgår
inte heller på vilket sätt besöken har kopplingar till Agenda 2030-målen.
Inga externa medel har sökts eller använts. Det finns idag möjligheter att ansöka om
medel via EU-programmet ”Ett Europa för medborgarna” och det Sida-finansierade
programmet ”Kommunala partnerskap”.
Vid de tre senaste årens fem besök är det allt som allt 13 personer som rest iväg till våra
vänorter. När det gäller vilka som väljs ut vid vänortsresor saknas transparens och/eller
rutiner. Det är oklart huruvida var och hur det fattas beslut kring vänortsresorna och
deras genomförande.
SKL förordar att vänortsarbetet ska vara en del i att främja demokratisk delaktighet samt
att föreningar, lokalsamhället och föreningar ska involveras i vänortsarbetet. Inget av
detta förefaller vara något som gäller för Finspång.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige i Finspångs kommun:
 Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna.


Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete via
EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att fler
medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta visavi
Agenda 2030 redovisas i Kommunfullmäktige

Stefan Carlsson, Ingrid Westlund
Vänsterpartiet
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Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är
bristfällig, att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs
utveckling, att det inte finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas
och att det inte söks externa medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i
Finspångs kommun:


Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna.



Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete
via EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att
fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter
till kommunfullmäktige för beslut.
-----
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Svar på motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är
bristfällig, att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs
utveckling, att det inte finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas
och att det inte söks externa medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i
Finspångs kommun:
 Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna.


Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete
via EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att
fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i kommunfullmäktige

Handläggning av ärendet
En utveckling av vänortsarbetet bör kopplas till den strategi som finns för
kommunens internationella arbete.
Den internationella strategin skulle därigenom kunna revideras utifrån ett par av
motionens punkter, framförallt utifrån motionärens förslag att vänortsarbetet bör
vidgas, förnyas, främja demokratisk delaktighet samt involvera skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna. Den internationella strategin bör även revideras utifrån
Finspångs kommuns arbete med Agenda 2030. Sedan strategin skrevs för två år sedan
har det hänt mycket i kommunens arbete med de globala målen inom Agenda 2030.
Av de fem vänorter som Finspångs kommun officiellt sett har någon form av
avsiktsförklaring med, är det tre stycken som kommunen har återkommande
kontakt med, och det är Yvoir, Salaspils och Finsterwalde som nämns i motionen.
Att ta bort någon av dessa vänorter och/eller lägga de framtida besöken på is vore
olyckligt. Istället borde kommunen arbeta med att utveckla – och dra nytta av - de
goda relationer som finns just nu. Exempelvis har Finspångs kommun under 2017
och 2018 utvecklat ett utbyte mellan kultursektorerna hos både Salaspils och
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Finsterwalde och tagit med ungdomar som läser franska på gymnasiet till Yvoir för
att de ska få möjlighet att öva på språket. Under 2019 ingår Finspångs kommun
som nordisk partner till Salaspils som är med i ett projekt för att utveckla sin
offentliga administration.
Då det finns extern finansiering som skulle bidra med ekonomiskt stöd till våra
vänortsutbyten bör dessa utlysningar tittas på för att eventuellt sökas. Den externa
finansieringen skulle kunna sökas och därigenom bli ett komplement till den
ordinarie budgeterade kostnaden för vänortsbesöken. Extern finansiering bör sökas
i den mån det finns utlysningar vars ambitioner och syften överensstämmer med
vänortsbesökets karaktär och innehåll. Det som bör uppmärksammas är den
administration som det innebär att söka EU-pengar. Både i ansökningsförfarandet
och i projektadministration.
De som representerar Finspångs kommun vid vänortsbesöken är de som avses i
inbjudan eller som fullmäktiges presidium vill ha med sig utifrån resans
ändamålsenlighet och temat på vänortsutbytet. Det är även viktigt att utifrån
vänortsutbyten arbeta med verksamhetsutveckling, vilket ytterligare förstärker idéen
om att vänortsutbytets karaktär avgör representation.
Möjligheten att ingå ett kommunalt partnerskap med en annan ort i världen är
någonting som borde utredas ytterligare, men konsekvensen av att ingå ett
kommunalt partnerskap kanske går i motsatt riktning mot motionärens uttryckta
önskan om att minska antalet vänorter.
En återrapportering till kommunfullmäktige förfaller rimligt och bör kunna
genomföras efter varje vänortsutbyte och i anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträden. Antingen som en delgivning eller annan skriftlig information.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens internationella
strategi med fokus på avsnitten om vänortsutbyten och Agenda 2030
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en policy för representation vid
vänortsbesök
3. Att vänortsutbyten återrapporteras till kommunfullmäktige
4. Att med detta anse motionen besvarad
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Maria Forneman

2019-02-15
Dnr KS.2019.0223

1 (1)

Kommunstyrelsen

Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner,
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga, från det datum då
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige. Två gånger per år ska de förslag som
inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige.
Pågående beredningar dags dato av motioner är tre stycken till antal, en som är äldre
än 6 månader, en som är 3-6 månader och en som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av medborgarförslag är nio till antal, tre som är
äldre än 6 månader, fyra som är 3-6 månader och två som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av e-förslag är fyra till antal, två som är äldre än 6
månader och två som är 3-6 månader.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner,
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga, från det datum då
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige. Två gånger per år ska de förslag som
inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige.
Pågående beredningar dags dato av motioner är tre stycken till antal, en som är äldre
än 6 månader, en som är 3-6 månader och en som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av medborgarförslag är nio till antal, tre som är
äldre än 6 månader, fyra som är 3-6 månader och två som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av e-förslag är fyra till antal, två som är äldre än 6
månader och två som är 3-6 månader.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet

-----
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Redovisning våren 2019 till kommunfullmäktige av motioner, medborgarförslag och e-förslag
Ärende nr

Titel

Ansvarig enhet

Status

KS.2019.0180

Förslag 0-3 månader:
Medborgarförslag - Begäran om omprövning av belsut gällande en Utvecklings- och
Ljungströmsturbin i Finspång
näringslivsavdelning
Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Utvecklings- och
näringslivsavdelning
Medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till ungdomshälsan Sektor social omsorg

KS.2018.1253

Förslag 4-6 månader:
e-förslag: gästbrygga i centrum

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 18/9

KS.2018.1165

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 18/9

KS.2018.1156

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 18/9

KS.2018.1151

Medborgarförslag - fortsatt utbyggnad av gångbana/trottoar
utmed riksväg genom Sonstorp
E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen

Sektor samhällsbyggnad

KS.2018.1150

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Handläggning
påbörjad
Anmäld till kf 31/10-18. Beräknas klar 18/9

KS.2018.1145

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén

Kommunikationsavd

KS.2018.1056

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok

Sektor samhällsbyggnad

KS.2019.0232
KS.2019.0184

Anmäld till kf 27/2 Beräknas klar 19/6
Anmäld till kf 27/2 Beräknas klar 19/6
Anmäld till kf 27/2 Beräknas klar 19/6

Anmäld till kf 31/10-18. Handläggning
påbörjad
Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 18/9
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KS.2018.0593

Förslag äldre än 6 månader:
Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för bio-gas i
Finspång
e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs
kommun
Medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan
Skäggebyvägen och golfbanan
Medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d. Folkets park

KS.2018.0475

e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 25/4-18. Beräknas klar 19/6

KS.2017.0918

Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på Finspångs
landsbygd

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 25/10-17. Saknar uppgift på
färdigställande av svar

KS.2018.0821
KS.2018.0669

KS.2018.0642

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 19/9-18. Beräknas klar 19/6

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 19/9-18. Saknar uppgift på
färdigställande av svar

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 20/6-18. Beräknas klar 19/6

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 20/6-18. Beräknas klar 19/6
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-06

2019-§ 183

Dnr: KS.2019.0223

70 (70)

Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska om
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner,
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga, från det datum då
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige. Två gånger per år ska de förslag som
inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige.
Pågående beredningar dags dato av motioner är tre stycken till antal, en som är äldre
än 6 månader, en som är 3-6 månader och en som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av medborgarförslag är nio till antal, tre som är
äldre än 6 månader, fyra som är 3-6 månader och två som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av e-förslag är fyra till antal, två som är äldre än 6
månader och två som är 3-6 månader.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Svar på interpellation (SD) - IS-terrorister med anhöriga
och deras eventuella återvändande och etablering i
kommunen
Sammanfattning
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) har inkommit med en interpellation
angående återvändande IS-terrorister med anhöriga och deras etablering i
kommunen.
Interpellationen är ställd till ansvarigt kommunalråd och Ulrika Jeansson (S) svarar
nedan på deras fyra frågor:
1. Har kommunens förvaltning en löpande kontakt med
polis/säkerhetspolis och grannkommuner för att hålla sig uppdaterad
i dessa ärenden?
Ja, kommunen för dialog med grannkommuner och med polis och
säkerhetspolis i alla frågor där det finns behov av och nytta med
informationsutbyte och samverkan. Även på politisk nivå, via BRÅ, förs
dialog med polis.
2. Finns det en plan eller planeras åtgärder för trygghetsskapande och
säkerhetshöjande åtgärder i förskolor, skolor, LVU-hem, i det fall
individer från denna organisation och deras eventuella anhöriga
(fruar,barn) bosätter sig i kommunen
I all kommunal verksamhet finns planer för hur olika typer av trygghetsoch säkerhetsfrågor ska hanteras. Skolan har till exempel
likabehandlingsplaner och arbetar aktivt i samverkan med socialtjänst kring
huruvida orosanmälningar behöver göras. Det finns rutiner för nya elever
där inskrivningssamtal genomförs med skolan eller centrala barn- och
elevhälsan. Skolsköterska/skolkurator kan också vid behov kontakta
flyktingmedicinskt centrum eller barn- och ungdomspsykiatrin för ytterligare
stöd till individer som är i behov av det. Skolan har även Rutin för elever med
skyddade personuppgifter som gäller för hela utbildningssektorn.
LVU är en lagstiftning, lagen med särskilda bestämmelser för vård av unga.
Lagen är ett komplement till socialtjänstlagen och används när samtycke inte
finns. Finspångs kommun bedriver inte något sådant boende och de övriga
behandlingshemmen drivna av privata aktörer är inte inriktade på denna
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målgrupp. Och vad gäller personal så har kommunen arbetsgivaransvar för
personal som inte mår bra på arbetet vilket kan hanteras exempelvis via stöd
genom Företagshälsovården.
3. Finns/övervägs en plan för behandling, vård, omhändertagande för
dessa individer och anhöriga, och i så fall finns det personella resurser
och ekonomiska medel för eventuella åtgärder?
Bedömningar av behov av stöd, vård och behandling görs alltid på
individnivå och Finspångs kommun har resurser att hantera sådana
eventuella behov.
4. Överväger kommunen möjligheten att vidta åtgärder för att
säkerställa att eventuella krigsförbrytare från terrorsekten IS inte
etablerar sig i kommunen och kommer i åtnjutande av bidragsmedel
från Finspångs skattebetalare?
I enlighet med punkt 1 för kommunen en aktiv dialog med bland annat
polisen för att förutse och, om behov uppstår, planera för återvändande ISsympatisörer. Prövning av brottsskyldighet sker av polisen medan
kommunen arbetar aktivt med förebyggande aktiviteter mot brottslighet.
Det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet sker även det i
samverkan med polisen.
Kommunen har i sitt offentliga uppdrag att följa de lagar som finns. När det
gäller människors behov av stöd och hjälp har kommunen ett tydligt
uppdrag att behandla alla människor lika och att efter 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen tillse att individer i kommunen kan sköta sin livsföring i
övrigt på en skälig levnadsnivå. Kommunen avser inte att vägra någon
individ bistånd, utan prövning sker i enlighet med socialtjänstlagen.

Förslag till beslut
1. Att anse interpellationen besvarad
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Finspång 21 maj 2019

IS-terrorister med anhöriga och deras eventuella återvändande och
etablering i kommunen
Interpellation ställd till ansvarigt kommunalråd
Runt om i landet pågår nu en debatt om återvändande IS-terrorister. Ett bred folklig opinion är av
den åsikten att dessa individer ej skall beredas möjligheten att återvända till Sverige.
Finspångs kommun gränsar till de större städerna Örebro, den stad i Sverige med flest
dokumenterade IS-sympatisörer, samt till Norrköping, där det enligt MSB finns en rad islamistiska
och sekteristiska miljöer. Man kan därför befara att kopplingar till denna sekt även finns i vår
kommun. Trots all denna diskussion står fortfarande regeringen handfallen och utan plan för hur
detta skall hanteras och i princip är det upp till kommunerna själva att ta ställning.
Staffanstorps kommun har nyligen klart tagit ställning att neka dessa individer all möjlighet till
kommunal samhällsservice. Detta inbegriper försörjningsstöd, vuxenutbildning mm.
Man kan diskutera lagligheten i dessa begränsningar och en risk finns att förvaltningsrätten
överprövar eventuella kommunala beslut men som en tydlig signal skulle detta kunna vara ett
alternativ.
Med hänvisning till ovanstående är SD:s frågeställning följande:
1. Har kommunens förvaltning en löpande kontakt med polis/säkerhetspolis och grannkommuner för
att hålla sig uppdaterad i dessa ärenden?
2. Finns det en plan eller planeras åtgärder för trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder i
förskolor, skolor, LVU-hem, i det fall individer från denna organisation och deras eventuella anhöriga
(fruar,barn) bosätter sig i kommunen
3. Finns/övervägs en plan för behandling, vård, omhändertagande för dessa individer och anhöriga,
och i så fall finns det personella resurser och ekonomiska medel för eventuella åtgärder?
4. Överväger kommunen möjligheten att vidta åtgärder för att säkerställa att eventuella
krigsförbrytare från terrorsekten IS inte etablerar sig i kommunen och kommer i åtnjutande av
bidragsmedel från Finspångs skattebetalare?

Torgny Maurer, Kai Hallgren SD Finspång
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Dnr: KS.2019.0581
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Interpellation (SD) - IS-terrorister med anhöriga och deras
eventuella återvändande och etablering i kommunen
Sammanfattning
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) har inkommit med en interpellation
ställd till ansvarigt kommunalråd angående återvändande IS-terrorister med
anhöriga och deras etablering i kommunen.
Deras frågeställningar är:
1. Har kommunens förvaltning en löpande kontakt med polis/säkerhetspolis
och grannkommuner för att hålla sig uppdaterad i dessa ärenden?
2. Finns det en plan eller planeras åtgärder för trygghetsskapande och
säkerhetshöjande åtgärder i förskolor, skolor, LVU-hem, i det fall individer
från denna organisation och deras eventuella anhöriga (fruar,barn) bosätter
sig i kommunen
3. Finns/övervägs en plan för behandling, vård, omhändertagande för dessa
individer och anhöriga, och i så fall finns det personella resurser och
ekonomiska medel för eventuella åtgärder?
4. Överväger kommunen möjligheten att vidta åtgärder för att säkerställa att
eventuella krigsförbrytare från terrorsekten IS inte etablerar sig i kommunen
och kommer i åtnjutande av bidragsmedel från Finspångs skattebetalare?

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den 19
juni
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Valärende - Val av 10 nämndemän för perioden 2020-2023
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja 10 nämndemän för perioden 2020-2023. Vid
Norrköpings tingsrätt ska det under denna period finnas 87 nämndemän och utifrån
folkmängden i kommunerna i tingsrättens domsaga så blir antalet för
Finspångs kommun 10 nämndemän.
Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt och som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti. Tingsrätten ska därför ej ha
uppgift om vilket parti som nominerat nämndemännen.
Valberedningen föreslår följande personer:
Maud Karlsson (från vänsterpartiet)
Christer Lundström (från liberalerna)
Solveig Andersson (från socialdemokraterna)
Anita Grundström (från socialdemokraterna)
Britt-Marie Jahrl (från socialdemokraterna)
Ann-Britt Wrenner Karlsson (från socialdemokraterna)
Ingrid Wastesson (från sverigedemokraterna)
Heffel Valerij (från sverigedemokraterna)
Jan-Anders Thornell (från centerpartiet)
Jonas Andersson (från moderaterna)

Förslag till beslut
1. Att välja Maud Karlsson (V), Christer Lundström (L), Solveig
Andersson, Anita Grundström, Britt-Marie Jahrl, Ann-Britt Wrenner
Karlsson (alla S), Ingrid Wastesson, Heffel Valerij (båda SD), JanAnders Thornell (C) och Jonas Andersson (M) till nämndemän för
perioden 2020-2023, och skicka informationen till Norrköpings tingsrätt
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Kommunfullmäktige

Valärende - entledigande av politiskt uppdrag som
ledamot och ordförande i demokratiberedningen
Sammanfattning
Jan-Erik Svenblad (S) har begärt att bli entledigad från sitt politiska uppdrag som
ledamot och ordförande i demokratiberedningen.
Förslag till beslut
1. Att entlediga Jan-Erik Svenblad (S) från sitt uppdrag som ledamot och
ordförande i demokratiberedningen
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